
Omschrijving Agenda IAO 2 juno
Vergaderdatum en -tijd 2 juno 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

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

Situatieschets & Duiding / terugblik Pinksterweekend
Dashboard

3. Terugkoppeling Catshuis

4. Thema Maximaal controleren (VWS)
Stappenplan besluitvorming 24 juni (NCTV)
Toerisme (PCS-19, nazending volgt)
Protocol luchtvaart (IenW, mondeling)
Testbeleid (VWS, mondeling)
Slachterijen (VWS, mondeling)

5. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

6. Thema Financieel-economisch (EZK)

7. Thema Caribisch gebied (BZK)

8. Internationaal

9. Programma en Samenleving en Covid-19
Planning MCC-19

10. Parlementair

11. Communicatie



12. Actiepunten

13. ICCb/MCCb-onderwerpen
Stappenplan 24 juni
Toerisme
Volledig (her)openen PO per 8 juni

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

geen bespreekpunten



2. Algemeen beeld

• Pinksteren: druk maar beheersbaar
• Terrassen niet allemaal vol. In Noord Brabant ook polonaises 

.
• Invoering mondkapjes in OV goed gehoor aan gegeven. Enkele uitzonderingen.
• Amsterdam. Grote demonstratie met grootschalige schending van de 1,5 meter regels 

door opkomst die groter was dan verwacht. Niet ingegrepen door burgemeester. Gevoel 
van ongelijke behandeling. Kritiek vanuit bestuurlijke sector en gezondheidszorg. 
Komende dagen vergelijkbare demonstraties in andere gemeenten aangekondigd. 
Suggesties van burgemeesters buurgemeenten tot zelfquarantaine voor deelnemers.

• Grootschalige testen mogelijk. Hausse van telefoontjes aan GGD en mensen die zich laten 
testen.



Omgevingsanalyse (1)

• De demonstratie in Amsterdam en de versoepeling van de maatregelen, met name in de 
horeca, staan dit weekend en dinsdagochtend centraal, maar beheersen niet alle 
voorpagina’s. NRC, Trouw en de Volkskrant openen vanochtend met de situatie in de VS 
na de dood van George Floyd.

• De heropening van de horeca verliep druk, maar gemoedelijk. Nederland ‘is ‘geslaagd voor 
de test’. Veiligheidsregio’s zijn tevreden over het verloop van de dag. Koninklijke Horeca 
Nederland ziet in het hele land positieve berichten, maar waarschuwt dat de horeca nog 
steeds verlies lijdt. In Leeuwarden en Arnhem werden maandagavond op last van de 
burgemeester cafés gesloten. Ook musea blikken tevreden terug op een geslaagde eerste 
dag. In de natuur was het maandag op sommige plaatsen wel te druk.

• De demonstratie in Amsterdam was de ‘enige smet op de dag van de versoepeling’. 
Medici, virologen,  ondernemers en politici  reageren  verbijsterd  op  de  massale 
schending  van  de  maatregelen. Hoe is dit uit te leggen? Er wordt een vergelijking 
getrokken tussen de betogers en ‘zij die zich netjes aan de regels hebben gehouden’ 
(zoals de horecaondernemers). Er worden zorgen geuit over de gezondheidsrisico’s van de 
demonstratie.
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Omgevingsanalyse (2)

• In Den Haag is vanavond opnieuw een demonstratie gepland. Waarnemend burgemeester 
Remkes overlegt nu over de voorwaarden van dat protest. De Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb laat weten dat bij de geplande betoging morgen op het Schouwburgplein 
maximaal tachtig mensen kunnen meedoen.

• Vanochtend heeft de NS de normale dienstregeling weer grotendeels hervat. Grote drukte 
bleef uit. Vrijwel alle reizigers dragen in de trein het verplichte mondkapje.

• Nederlanders maken direct gretig gebruik van het nieuwe testnummer, het nummer werd 
op de eerste dag 323.000 keer gebeld. Via social media wordt geklaagd over lange 
wachttijden en telefoongesprekken waar men ‘uit wordt gegooid’. De piek ligt rond 8 uur ’s 
ochtends en gedurende de middag leken zich steeds minder problemen voor te doen.
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Omgevingsanalyse (3)

• Kranten besteden vandaag verder aandacht aan de heropening van de middelbare scholen 
en de ‘geslaagde opening’ van culturele sector gisteren. Ook aandacht voor het gebruik van 
geanonimiseerde gegevens van telecomzendmasten. D66 en ChristenUnie zijn kritisch over 
de noodwet. Op social media maken mensen zich zorgen over hun privacy.

• Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de regels van de versoepeling nog voor niet 
iedereen duidelijk zijn. Ongeveer de helft de respondenten geeft aan de regels onduidelijk 
te vinden.

• Uitzenders in de zorg zoeken tienduizenden nieuwe zorgmedewerkers die nodig zijn. GGD’s 
verwachten een grote toestroom van mensen die zich vanaf deze week bij klachten kunnen 
laten testen op corona.
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3. Terugkoppeling Catshuis

Gelet op geringe aantallen besmettingen zijn R0 cijfers moeilijk te berekenen en een kleine 
uitbraak kan het cijfer daardoor snel laten stijgen. VWS houdt hier rekening mee in het 
dashboard.
Dashboard komt deze week beschikbaar in eerste versie.

Uitfaseren crisisorganisatie en infaseren projectorganisatie. 
• Morgen 3 juni en 24 juni MCCb, 
• Catshuisoverleg en torentjesoverleg gaan in frequentie omlaag. Eerste MCC-19 op 9 juni. 

Inhoud: oprichtend. Frequentie 1x per week op dinsdagochtend. Instellingsbesluit in MR 
van as. vrijdag.

• 1 juli pakket gaat nog via MCCb 24 juni.

9





Toerisme (2)

• Overige aandachtspunten: bron- en contactonderzoek en uitvoerbaarheid van zaken zoals 
gezondheidsverklaringen bij hoogrisicogebieden (bij besluit 9). Is daar ook over gesproken 
in bewindspersonenoverleg? Moet duidelijk zijn voordat het woensdag naar buiten gaat.
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› Beleid tot nu toe
› EU/internationale regels
› Hoofdlijnen protocollen
› General Aviation
› Vervolgproces

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 13



› Beleid tot nu toe

– NL-beleid: passagiers die komen uit landen die op de EASA-lijst van ‘hoog 
risico gebieden’ moeten een gezondheidsverklaring hebben en bij aankomst 
wordt hen dringend geadviseerd in thuisquarantaine te gaan

– Tot 15 juni geldt en EU/Schengen inreisverbod voor passagiers uit derde 
landen

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 14



› EU-internationale regels

– Voornamelijk richtlijnen van WHO, ECDC en ICAO

– Concrete richtlijnen van Europees Luchtvaartagentschap (EASA) gericht aan 
de luchtvaartmaatschappijen

Zo veel mogelijk spreiding van passagiers 
Medische mondkapjes

Temperatuur scans

HEPA filters

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 15



› EU-internationale regels

– Huidige situatie
Alle luchtvaartmaatschappijen voeren hun eigen beleid, veelal gebaseerd op 
het beleid in hun thuisland, aangevuld met maatregelen op grond van 
adviezen van brancheorganisaties en richtlijnen van organisaties zoals 
EASA.
Luchtvaartmaatschappijen moeten ook vaak aan eisen voldoen die andere 
landen ze opleggen, dit wordt lastig werkbaar

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 16



› Protocollen

NL-luchtvaartmaatschappijen hebben op verzoek van I&W een protocol 
opgesteld. Luchtvaartmaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor de 
inhoud en uitvoering van het protocol.

De luchthavens en NL luchtvaartmaatschappijen zijn onder coördinatie van 
Schiphol bezig met uitwerking van een aanpak voor verdere opschaling.

Stuurgroep en werkgroepen

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 17



› General Aviation

De meeste activiteiten zijn reeds vrijgegeven in de General Aviation:

• Discussie punten zijn nog ballonvaren en rondvluchten
• Veel onvrede bij bedrijven omdat KLM wel met volle vliegtuigen mag 

vliegen.

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 18



› Vervolgproces

Uitwerking proces opschaling Schiphol en luchtvaartmaatschappijen
Blijven we EASA-lijst gebruiken voor dringend advies thuisquarantaine 
passagiers komend uit hoog risico landen 
Hoe gaat Nederland van de lijst af
Gebruik mondkapjes
Gebruik gezondheidsverklaringen

Veilig en gezond vliegen COVID-19

02 juni 2020

IAO 19





Presentatie luchtvaartprotocollen - 2

• Op mondkapjes/temperatuur/verklaringen nog veel in ontwikkeling. Richtlijnen vanuit 
VWS waarin wat gevonden wordt van die maatregelen, zoals het meten van temperatuur. 
Duidelijke inzet over afspreken.
• -> staande praktijk is ontwikkeld in de luchtvaart. Nu een advies van EASA over 

mondkapjes. Wil men overnemen. Geen medische mondkapjes. Geen verplichting 
vanuit overheid (ook handhavingsvraagstuk), wellicht wel vanuit Schiphol

• ->Vwb temperatuur: sommige landen eisen dit van airlines. Airlines moeten dit zelf 
organiseren (nu) 

• EZK: nadruk op eigen verantwoordelijkheid vs temperatuurcheck. Vrijblijvendheid vs
verplichtend karakter
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Presentatie luchtvaartprotocollen - 4

Onderwerp vliegverkeer nog een keer op de agenda zetten.
• Randvoorwaarden van morgen zijn nodig. VWS neemt nog contact op met IenW over 

vasthouden aan de lijnen mbt mondkapjes
•
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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) en tussentijdse evaluatie van de impact van de versoepelingen mogelijk te maken;
Om die reden zijn de stappen opgebouwd langs het mogelijk maken en toestaan van (zoals beschreven 
in OMT-advies dd. 26/05):
• van lokaal, naar regionaal, nationaal en internationaal; 
• van individuen tot (grotere) groepen;
• van buiten naar binnen.
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Stappen die al besloten zijn:
Stap 0: beheerst en georganiseerd. 

Toestaan en openen van sectoren die niet officieel gesloten zijn, zoals winkels en dierentuinen.
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 gedeeltelijk 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. 

31



Stap 3: verder hervatten openbare leven (aangepast)
Toestaan en openen van:

Campings en vakantieparken met gemeenschappelijke voorzieningen;
Sauna’s & wellness;
(Verenigings)kantines;
Fitnessclubs en sportscholen;
Casino's en speelhallen.

--------------------------------------------------------------------------
Bioscoopzalen en theaterzalen tot een maximum van 100 personen, 
geplaceerd en met reservering;
Restaurants en cafés tot een maximum van 100 personen, geplaceerd
en met reservering;
Culturele instellingen tot een maximum van 100 personen;
Georganiseerde samenkomsten (kerkdiensten, bruiloften, repetities, 
congressen en uitvaarten) tot een maximum van 100 personen.

Voorwaarden:
Implementatie van de 1,5m-maatregel;
Realiseren van hygiënemaatregelen op locatie;
Werk op basis van reservering en triage.
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OMT-uitvraag – 12 juni
Besluit – 24 juni
Ingangsdatum – 1 juli



Stap 4: recreatief (aangepast)
Toestaan en openen van:

Binnensport (alle leeftijden, incl. wedstrijden, maar zonder publiek)
Buitensport met minder dan 1,5m, w.o. betaald voetbal (incl. 
wedstrijden, maar zonder publiek);
Coffeeshops;
Contactberoepen (sekswerkers);

Voorwaarden:
Implementatie van de 1,5m-maatregel (zoveel als mogelijk);
Realiseren van hygiënemaatregelen op locatie.
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OMT-uitvraag – 11 aug.
Besluit – 24 aug.
Ingangsdatum – 1 sept.



Stap 5: opheffen ge- en verboden
Toestaan en openen van onder meer:

Disco’s en clubs
Evenementen zonder maximum;
Bioscopen zonder maximum;
Restaurants zonder maximum;
Culturele instellingen zonder maximum;
Kantoren (opheffen van het advies ‘werk zoveel mogelijk thuis’).

Voorwaarden:
• N.t.b.
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Ingangsdatum – PM



Stappenplan besluitvorming 24 juni (zie voorgaande 
aangeleverde sheets)

•  ook nog besluit over noodopvang voor kinderen zorgpersoneel
• verstandig om coffeeshops te koppelen aan toerisme en Amsterdam.
• OCW: verwacht vandaag advies RIVM over volledige opening Primair Onderwijs.
• OCW: Ook besluiten over hoger onderwijs/VO/MBO meenemen per 1 juli.
• Wat gaan we doen bij 2e golf? Hoe gaan we terug? Zit in kamerbrief VWS.
•  verenigingskantines zijn ook sportkantines?
• MC op 19 juni? De sheets worden aangepast aan laatste planning. Idem met debatten

kamer.
• Coffeeshops en sekswerkers blijven over voor 1 september-pakket; t.z.t. bezien of dit zo

moet blijven staan

• Sheets worden aangepast aan opmerkingen en met het verslag verspreid.
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Maximaal controleren - demonstraties

• Vandaag minister van JenV in vragenuurtje
• Nieuw aangekondigde demonstraties komende week in diverse gemeenten.
• Waar liggen bevoegdheden en kan je voorwaarden stallen aan demonstraties en hoe

handhaaf je de voorwaarden? Dit wordt beantwoord in een brief aan de voorzitters
veiligheidregio’s.

• Voorzitter verwacht het onderwerp ook ter bespreking in het veiligheidsberaad van
vanavond.
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5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

• Routekaart voor toestaan meer bezoek.
• Discussies leiden tot hoog oplopende emoties.



6. Financieel-economisch (EZK)

CPB heeft stukken gepubliceerd over 
• houdbaarheid EMU en
• financiële markten

Wetsvoorstel datadeling ligt in de Tweede Kamer



7. Caribisch gebied (BZK)

Geen bespreekpunten



8. Internationaal

Geen bespreekpunten



9. Transitie projectorganisatie

• Onderwerpenlijst MCC rondgestuurd. Vraag is of onderwerpen worden gemist (die voor het
reces nog besproken moeten worden)

• OCW benadrukt nogmaals het belang van het opnemen van de verdere opening van het
onderwijs (vo, mbo, hoger) in de besluiten voor 1 juli.

• Ook kijken naar kleinere evenementen en evenementen na 1 september. In een volgend
IAO hele lijst bespreken.

• Ook wat er nog voor 1 september blijft staan.

• Advies SER en planbureaus en mobiliteit. Ook over thuiswerken Wordt bezien door IenW.



10. Parlementair

Geen bijzonderheden



11. Communicatie – acties

Dashboard – uitwerking
Testbeleid (opleving cijfers door vele tests)
Toerisme (hierna) 
Nertsen
Ruimte voor rouw en treurnis
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Toerisme - advies

Advies

Woensdag 3 juni focus op Nederlanders die in binnen- of buitenland op vakantie willen gaan. 
In tweede instantie communicatie over toerisme naar Nederland. Hiervoor zijn andere 
kanalen geschikter.

We hanteren voor publiekscommunicatie de kleuren die door BZ voor reisadviezen in het 
algemeen worden gebruikt. Maar dan met een versimpelde tekstuele toelichting: 
Geel=reizen met risico’s, Oranje= reizen wordt afgeraden en Rood=Niet reizen.

Gezien de hoeveelheid informatie die relevant is voor het algemeen publiek (toerisme, 
dashboard, opening PO), adviseert het NKC om dit tijdens een persconferentie (inclusief 
gebarentolk) te delen.
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Toerisme - hoofdboodschap

Gedragsadvies: 
De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn.

Toch op vakantie?
Ga dan wijs op reis
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Toerisme – Nederlanders -> binnenland

In Nederland geldt:
• Niet gebonden aan schoolvakantie? Stel vakantie uit tot later moment.
• Houd je aan de basisregels voor iedereen (Klachten? Blijf thuis en laat je testen, 1,5

meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen)
• Gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen en met een mondkapje op.
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Toerisme – Nederlanders -> buitenland

Bereid je voor
• Informeer je voor vertrek goed over het land van bestemming via het reisadvies van het

ministerie van Buitenlandse Zaken.
• Download de Reisapp van Buitenlandse zaken en zet pushberichten aan.
• Plan je reis naar je vakantieadres zorgvuldig. Weet welke maatregelen er zijn tijdens je

vliegreis of in de landen waar je met de auto doorheen rijdt.
• Weet waarvoor je wel en niet verzekerd bent tijdens je reis, inclusief repatriëring.
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Toerisme – Nederlanders -> buitenland

Volg de regels en let op
• Weet welke regels in het land van bestemming gelden en houd je hieraan.
• Leef tenminste de regels die voor iedereen in Nederland gelden, ook in het buitenland na. 

Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.
• Houd tijdens je vakantie de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten.
• Houd het Nederlandse reisadvies in de gaten.

Bij klachten, laat je testen
• Ontwikkel je tijdens je vakantie in het buitenland klachten, meld je dan bij de lokale 

gezondheidsautoriteiten.
• Ontwikkel je bij thuiskomst in Nederland klachten? Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.
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Toerisme – Nederlanders -> buitenland

Volg de regels en let op
• Weet welke regels in het land van bestemming gelden en houd je hieraan.
• Leef tenminste de regels die voor iedereen in Nederland gelden, ook in het buitenland na.

Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.
• Houd tijdens je vakantie de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten.
• Houd het Nederlandse reisadvies in de gaten.

Bij klachten, laat je testen
• Ontwikkel je tijdens je vakantie in het buitenland klachten, meld je dan bij de lokale

gezondheidsautoriteiten.
• Ontwikkel je bij thuiskomst in Nederland klachten? Blijf thuis en laat je testen. Maak een

afspraak via 0800-1202.
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Toerisme – buitenlanders -> Nederland

Vakantie naar Nederland
• Reizen naar Nederland is toegestaan als je niet uit een hoog risicoland komt.
• Kom je toch uit een risicoland naar Nederland? Dan 14 dagen op je vakantieadres in

quarantaine.
• Houd je aan de Nederlandse basisregels die voor iedereen gelden.
• Gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen en met een mondkapje op.
• Klachten? Blijf binnen en laat je testen.
• Besmet met Covid-19? Dan moet jij in jullie vakantieverblijf in isolatie en je reisgenoten in

quarantaine.

50





12. Actiepunten

• Presentatie toerisme aanpassen nav opmerkingen op besluitbaarheid
• Stappenplan besluitvorming 24 juni. Presentatie aanvullen en stilstaan bij onderwerpen

besluitvorming 24 juni
• Presentatie protocollen luchtvaart komt (volgende week) terug in IAO
• Thema demonstraties: brief JenV en VWS aan VR’s
• Volgend IAO onderwerp slachterijen







13. Onderwerpen voor ICCb/MCCb

Morgen
• Stappenplan
• Toerisme
• Volledige PO opening.



14. Rondvraag

• Verkiezingen van andere landen in NL wordt bilateraal opgepakt (BZK-BZ)
• Militaire steun van openbaar belang verlengd.
• Vanaf volgende week 1x per week een SenD op dinsdag om 12 uur.

Titel | Datum56











































Actuele onderzoeken (IV) - forse afname verplaatsingen

1-6-2020

Bestemmingen (Google COVID-19 Community Mobility Report)





































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

















A. Repatriëring en verzekering  
Gevraagd besluit 2: de MCCb neemt kennis van de dekking van verzekering als een gebied van ‘geel' naar ‘oranje’ 
springt en stemt in met de onderstaande lijn t.a.v. repatriëring

Verzekering
• Zorgverzekering: onafhankelijk van het reisadvies, geeft wereldwijde dekking tot bedrag dat vergelijkbare zorg in Nederland zou kosten.
• Reisverzekering: ben je in een gebied waarvoor het reisadvies van geel naar oranje gaat? Dan wordt van je verwacht dat je zo snel mogelijk uit 

dit gebied reist. In de tussentijd ben je verzekerd. Waarvoor je precies verzekerd bent, hangt af van je specifieke polis. Iedereen wordt 
aangeraden deze goed na te kijken voor vertrek.

• Reisverzekering: reis je naar een land waarvoor het reisadvies op oranje staat? Dan is de dekking afhankelijk van de afgesloten polis.

Repatriëring door de reissector
• Als een Nederlander een georganiseerde reis (zgn. pakketreis) boekt bij een ANVR-aangesloten touroperator dan zal de touroperator helpen om 

terug te komen naar Nederland, als een land van geel, oranje wordt. 
• Afhankelijk van de situatie zal de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) een calamiteit uitroepen en dan kunnen de reisorganisaties kosten 

gemoeid met een dergelijke repatriëring indienen bij Calamiteiten fonds van SGR. Deze komen dus niet ten laste van de reiziger.
• Als men zijn eigen reis samenstelt (dus los ticket en losse hotelboekingen), dan is men in principe zelf verantwoordelijk voor de organisatie en 

financiering van de terugreis. 

Repatriëring door de overheid 
• Een repatriëring zoals die de afgelopen maanden is uitgevoerd is uitzonderlijk, omdat dit een situatie was die velen overviel. Iedereen is nu 

bewust van de risico’s van een evt. tweede golf. De keuze om op dit moment met deze situatie in het achterhoofd op vakantie te gaan is eigen 
verantwoordelijkheid. 

• Daarom ligt een nieuwe repatriëringsactie (voor mensen die geen pakketreis hebben) in de toekomst niet voor de hand. Dit zal worden 
meegegeven in een algemene disclaimer bij de af te schalen reisadviezen.
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C. Communicatie (1) - boodschap   
Gevraagd besluit 4: de MCCb stemt in met de uitwerking van de onderstaande communicatielijnen.

Bereid je voor
• Informeer je voor vertrek goed over het land van bestemming via het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken.
• Download de Reisapp van Buitenlandse zaken en zet pushberichten aan.
• Plan je reis naar je vakantieadres zorgvuldig. Weet welke maatregelen er zijn tijdens je vliegreis of in de landen waar 

je met de auto doorheen rijdt.
• Weet waarvoor je wel en niet verzekerd bent tijdens je reis, inclusief repatriëring. 

Volg de regels en let op
• Weet welke regels in het land van bestemming gelden en houd je hieraan.
• Leef tenminste de regels die voor iedereen in Nederland gelden, ook in het buitenland na. Als de lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.
• Houd tijdens je vakantie de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten.
• Houd het Nederlandse reisadvies in de gaten.

Bij klachten, laat je testen
• Ontwikkel je tijdens je vakantie in het buitenland klachten, meld je dan bij de lokale gezondheidsautoriteiten.
• Ontwikkel je bij thuiskomst in Nederland klachten? Blijf thuis en laat je testen. Maak een afspraak via 0800-1202.
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C. Communicatie (2) - boodschap
Wat mag niet?
• Niet naar landen met een oranje en rood reisadvies.
• Bij terugkomst uit een hoogrisico land moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Vakantie naar Nederland
• Reizen naar Nederland is toegestaan als je niet uit een hoog risicoland komt.
• Kom je toch uit een risicoland naar Nederland? Dan 14 dagen op je vakantieadres in quarantaine.
• Houd je aan de Nederlandse basisregels die voor iedereen gelden.
• Gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen en met een mondkapje op.
• Klachten? Blijf binnen en laat je testen.
• Besmet met Covid-19? Dan moet jij in jullie vakantieverblijf in isolatie en je reisgenoten in quarantaine.

Communicatieplan/campagne
Bovenstaande boodschappen worden via alle beschikbare communicatiemiddelen uitgedragen naar uitgaande 
Nederlandse toeristen en buitenlanders die naar Nederland willen komen. Hiervoor wordt in overleg tussen alle betrokken 
departementen, lokale overheden, veiligheidsregio’s een plan opgesteld. Waar mogelijk worden hier ook de reisbranche, 
vervoerders en houders van accommodaties betrokken. 
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D. Openbare Ruimte en Toerisme (1) 
Knelpunten
• Drukte door toerisme is in Nederland vooral te zien in Amsterdam, Zaandam, Kinderdijk, Giethoorn, aan de

stranden in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, en in grenssteden als Enschede, Venlo en Roermond.
• In het algemeen is de drukte rondom campings en bungalowparken acceptabel.
• De drukte in met name Zaandam, Kinderdijk en Giethoorn wordt veroorzaakt door bussen die toeristen af- en

aanvoeren. Deze toeristen verblijven veelal in Amsterdam
• Naar verwachting loopt de capaciteit van Amsterdam (openbare ruimte, commerciële voorzieningen en attracties) in 

2020 al vol met inwoners van Amsterdam zelf en inwoners uit de regio en Nederland. 

Aanpak
• De werkgroep Openbare Ruimte treft maatregelen gericht op crowd control en spreiding van de toeristen. In deze

werkgroep nemen ook de politie, KMar, de veiligheidsregio’s, VNG en I&W (voor link met mobiliteit) deel.
• Met de gemeente Amsterdam is daarnaast nauw contact om de drukte van inkomende toeristen vanuit het

buitenland te kunnen beheersen. Communicatie is daarbij een essentieel instrument. Ook worden de mogelijkheden
om spreiding te bewerkstelligen onderzocht, bijvoorbeeld via het verminderen van de bezettingsgraad van 
accommodaties in bijv. centrum Amsterdam. 

• Zie sheet 10 voor de maatregelen die in voorbereiding zijn.
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E. Openbaar Vervoer en Toerisme
Gevraagd besluit 7: de MCCb stemt in met de uitwerking van de onderstaande maatregelen door de werkgroep 
Mobiliteit richting 15 juni.

Knelpunten & Aanpak
• Af- aan reizen naar Schiphol en andere acces points via OV. 
• Lokale drukte bij stranden in zonnige weekenden.
• Inkomende toeristen die er geen kennis van hebben dat het OV niet voor recreatief gebruik is. 

Knelpunten Beschrijving (groen = uitvoerbaar/handhaafbaar oranje = moet nader onderzocht worden) 

1 Inkomende toeristen 
die er geen kennis 
van hebben dat het 
OV niet voor 
recreatief gebruik is. 

Buitenlandse toeristen aansporen om niet het OV te gebruiken.  De verwachting is dat buitenlandse toeristen uit het OV 
geweerd kunnen worden mits er goede communicatie is over de regels en de alternatieven zoals een huurfiets. Dit is van 
belang om druk op OV niet te vergroten en draagvlak onder NL bevolking te houden dat zij OV alleen gebruiken voor strikt-
noodzakelijke reizen. 

Buitenlandse toeristen verbieden om het OV te gebruiken is niet uitvoerbaar en handhaafbaar. Ingrijpen bij te grote drukte 
kan wel. Veiligheidsregio’s kunnen ingrijpen door dienstregeling stop te zetten, parkeerplekken en/of wegen af te zetten naar
drukke gebieden. 

2 Lokale drukte Via de protocollen van vakantieparken en trekpleisters worden er afspraken gemaakt over de vervoerswijze van bezoekers 
naar deze locaties en de spreiding hiervan in de tijd om een alternatief aan te bieden voor het OV.

3 Af- aan reizen naar 
Schiphol en andere 
acces points via OV

Met Schiphol (i.o.m. gemeente A’ dam) en andere grote acces points worden er afspraken gemaakt zodat er extra 
afhandelingsscapactieit gecreëerd kan worden voor bijvoorbeeld taxi’s en touringcars zodat reizigers van en naar Schiphol 
niet met het OV hoeven te komen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid het vakantieverkeer binnen de perken te 
houden.  Een belangrijk aandachtspunt is dat er langs deze weg geen extra drukte in (het centrum van) A’ dam ontstaat.
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G. Overige aandachtspunten
Gevraagd besluit 9: de MCCb stemt in met de uitwerking van de onderstaande aandachtspunten onder regie van de 
werkgroep Toerisme richting 15 juni

Capaciteit van testen en bron- en contactonderzoek (BCO)
Gedurende de vakantieperiode kan de druk op testen en BCO verhoogd worden doordat er mogelijk meer besmettingen plaats
gaan vinden en omdat BCO vaker een internationaal of multiregionaal karakter heeft. De impact hiervan is moeilijk in te schatten,
maar er moet rekening gehouden worden met opschaling bij GGD-en in vakantieregio’s en RIVM.

Plan B als inreisverbod EU niet verlengd wordt
De beslissing over een verlenging van het inreisverbod van buiten Schengen/EU/VK (loopt nu op 15 juni af, kan verlengd worden
met 30 dagen) wordt genomen op EU-niveau. Dit is nog omgeven met onzekerheden. Ondertussen moet worden voorbereid wat 
er gebeurt met passagiers van buiten EU/Schengen/VK als het inreisverbod toch komt te vervallen. Het nationaal sluiten van het 
luchtruim voor vluchten vanuit deze landen is waarschijnlijk niet realiseerbaar. De KMar heeft reeds een handelingsprotocol op
basis van het EU-inreisverbod dat snel aangepast kan worden.

Gezondheidsverklaringen en passenger locator forms
Op dit moment vullen reizigers uit hoog-risicogebieden een gezondheidsverklaring in voordat ze mogen vliegen. Indien ze
aangeven klachten te hebben, worden ze niet toegelaten op de vlucht. Daarnaast vullen passagiers passenger locator forms in, 
waarmee eenvoudiger te achterhalen is op welke stoel zij in het vliegtuig zaten en welke reizigers in de buurt zaten, hetgeen kan
helpen bij BCO. Op dit moment wordt onderzocht of het gewenst en praktisch mogelijk is (voor luchtvaartmaatschappijen en GGD 
Kennemerland) om dit verder uit te breiden naar alle landen met een negatief reisadvies. Het RIVM brengt op dit onderdeel nog
advies uit. Daarnaast wordt ook gekeken of dit gewenst en mogelijk is voor andere vervoersopties.
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Bijlage: ‘Social Distancing’ in de Luchtvaart (1)
Algemene maatregelen toegang luchthaven
In het algemeen richten alle internationale partijen zich bij toegang tot luchthavens op een set aan maatregelen om verspreiding van het 
COVID virus te voorkomen:

- Actieve informatieverspreiding aan passagiers en crew over het verbod van deelname aan het vervoer indien iemand symptomatisch
is of recent contact met mogelijke patiënten geeft plaatsgevonden;

- Een vorm van triage, bijvoorbeeld door middel van een verklaring;
- Operationele maatregelen zoals toegangsbeperking, flow management, extra hygiënemaatregelen en schoonmaakprotocollen;
- Sociale distancing (waar mogelijk) in het bijzonder tijdens check-in, security checks en(pre-) boarding in combinatie met: 

o Actieve promotie etiquette bij niezen/hoesten;
o Extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Bezettingsgraad
In de internationale context wordt geen maximale bezettingsgraad (zoals bijvoorbeeld 40% in OV), gehanteerd in de adviezen van ICAO, 
EASA of IATA, noch wordt een specifieke bezetting geadviseerd.

Positie luchtvaartindustrie/IATA omtrent social distancing aan boord
Voor de bepaling van afstandsmaatregelen in het vliegtuig wordt door de luchtvaartindustrie in algemene zin aangegeven dat strikte
toepassing van de 1,5 meter norm aan boord minder inpasbaar, niet economisch haalbaar en niet nodig is, gezien een aantal risico
beperkende omgevingsfactoren:

- Droge lucht in het vliegtuig
- Risicobeperking door actieve filtering, dit wordt mede ondersteund door informatie van de producenten
- Top/down luchtverversing en geen circulaire beluchting;
- Hoge stoelen waardoor er een barrière aan de voorkant van een stoel is;
- Dezelfde richting waarin passagiers zitten (minimale face to face interactie). 13



Bijlage: ‘Social Distancing’ in de Luchtvaart (2)
Advies EASA social distancing aan boord
De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft zijn medische richtlijnen vertaald naar operationele adviezen aan
luchtvaartmaatschappijen. EASA geeft specifiek voor de social distancing aan boord aan dat dit geadviseerd wordt mits
“operationeel mogelijk gezien het aantal passagiers, de configuratie of andere operationele beperkingen. Indien niet mogelijk ten 
alle tijden strikte handhygiëne, hygiëne etiquette en een medisch mondmasker voor personeel en passagier”. Mede op basis van 
het EASA advies hebben luchtvaartmaatschappijen een groot aantal maatregelen genomen: versterking van de soort filtering 
(hospital grade air), een hogere ventilatiegraad waar mogelijk en social distancing aan boord waar mogelijk, in combinatie met:

- Actieve promotie etiquette bij niezen/hoesten;
- Hygiënemaatregelen en schoonmaakprotocollen;
- Extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes;
- Minder verplaatsing in de cabine en minder interacties met personeel.

Advies RIVM
Het RIVM heeft op verzoek van de luchtvaartsector onderzocht of deze maatregelen voldoende zijn om veilig te blijven vliegen.
Het RIVM concludeert dat er duidelijke richtlijnen beschikbaar zijn en dat de risico’s op een besmetting van vliegend personeel
beperkt worden door goede ventilatie en luchtfiltersystemen in vliegtuigen. Het RIVM geeft wel aan dat “maximale spreiding” van 
passagiers dient te worden nagestreefd

Beschikbare informatie over besmetting aan boord
Ten tijde van het verschijnen van het EASA document was er geen enkel geval bekend van on-board  besmetting. Zeer recent is 
er bij ICAO/CAPSCA 1 geval van besmetting aan boord gedocumenteerd bij een symptomatische persoon.
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Omschrijving Agenda IAO 4 juni
Vergaderdatum en -tijd 4 juni 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV

1. Opening

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

Situatieschets & Duiding
Dashboard
Terugkoppeling MCCb

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Processtappen richting besluitvorming 24 juni
incl. uitvraag OMT (NCTV) (nazending)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma en Samenleving en Covid-19

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Actiepunten

12. Rondvraag en sluiting





Agenda

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



1. Opening

Geen bijzonderheden



2. Algemeen beeld

• Het door laten gaan van demonstraties kan leiden tot gevoelens van ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid, onduidelijkheid over de maatregelen en het stappenplan, en mogelijk 
leiden tot extra demonstraties en tegenreacties. 

• PO school in Den Haag gesloten vanwege besmettingen bij leraren. Vandaag extra 
communicatie hierover richting scholen. 

• NP maakt zich zorgen over grote aantallen demonstraties
• Zorgvuldige communicatie over ruimen nertsenhouderij – kans op acties 

dierenrechtenactivisten.



Omgevingsanalyse (1)

• De media-aandacht gaat vanochtend vooral uit naar de protesten in de VS en de anti-
racismeprotesten in Nederland. Nieuws over de protesten in Nederland worden minder 
vanuit het perspectief van coronabesmettingen bekeken en meer vanuit racisme in 
Nederland. Daarbij wordt wel vermeld dat het protest in Rotterdam is ontbonden wegens 
te veel aanwezigen. Enige aandacht ook voor het handelen van burgemeester Halsema.

• Ook de reguliere zorg krijgt aandacht. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland 
blijkt dat huisartsen tot 1,2 miljoen verwijzingen hebben uitgesteld door de coronacrisis.  
Huisartsen willen het aantal verwijzingen voorlopig beperken om dit ‘stuwmeer’ aan 
reguliere zorgvraag op te lossen. Overigens mijdt één op de vijf mensen met klachten nog 
steeds de huisarts uit angst voor besmetting, aldus de Patiëntenfederatie.

Titel | Datum



Omgevingsanalyse (2)

• De GGD-testlijn kampt dan wel met kinderziektes, maar de GGD’s kunnen de toegenomen 
vraag naar coronatests vooralsnog goed aan. Wel zijn door de problemen bij de 
telefoonlijn minder afspraken gemaakt (16.000) voor coronatests dan mogelijk was 
geweest. Het maken van een afspraak gaat echter steeds soepeler. Tot nu toe zijn sinds 1 
juni 9.500 tests afgenomen, waarbij in minder dan 1% van de gevallen corona is 
aangetroffen.

• De Jonge laat weten dat het ‘dashboard’ waarmee het kabinet de verspreiding van corona 
in de gaten wil houden bijna klaar is. Het dashboard kijkt in ieder geval naar het aantal 
IC-opnames, ziekenhuisopnames en het reproductiegetal. Bij 10 IC-opnames of gemiddels
40 ziekenhuisopnames per dag is de grens bereikt en volgens maatregelen, passend bij de 
situatie. Het reproductiegetal moet op of onder de 1,0 blijven.

Titel | Datum6



Omgevingsanalyse (3)

• Deskundigen noemen het ‘merkwaardig en onverstandig’ dat slachterij Vion in Boxtel niet 
wordt gesloten. Mogelijk hebben enkele honderden medewerkers het virus opgelopen. De 
veiligheidsregio Brabant-Noord besloot de slachterij open te houden, maar daarmee 
bestaat het risico dat besmette werknemers het virus verspreiden. De oorzaak van de 
besmetting is niet bekend en daardoor is onduidelijk welke maatregelen juist zijn.

• De Denktank Coronacrisis (met daarin werkgevers, vakbonden, CPB, SCP) publiceert 
vandaag een advies over het verkeer tijdens de coronacrisis. Volgens de denktank kan de 
verspreiding van het virus alleen worden voorkomen als mensen thuis werken, werktijden 
over de dag worden uitgesmeerd en als (deels) op afstand les wordt gegeven. Alleen het 
gebruik van een mondkapje in het OV volstaat niet. De denktank is het antwoord op de 
aanzwellende roep om andersoortige deskundigen, naar het medische OMT. 

Titel | Datum7



• Volgens CNV trekken ‘steeds meer’ werkgevers zich weinig aan van de 
coronamaatregelen. De vakbond ontvangt wekelijks tientallen klachten daarover. Zo 
vragen werkgevers hun werknemers om gewoon te komen werken als zij 
verkoudheidsklachten hebben. Dat is tegen de RIVM-richtlijnen. AWVN zegt zich niet in de 
signalen te herkennen.

• Er is een tekort aan handschoenen in zorginstellingen, aldus minister De Jonge in een brief 
aan de Kamer. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen stelt dat de schaarste binnenkort 
wordt verlicht, maar de komende weken wel een aandachtspunt zal blijven. Er is geen 
tekort meer aan brillen en mondkapjes. De media berichten verschillend over schaarste 
aan schorten: volgens Volkskrant is daar geen tekort aan, maar volgens NRC wel.

• Het ING Economisch Bureau verwacht dat de Nederlandse toeristische sector door de 
coronacrisis in juli en augustus ruim 4 miljard euro aan inkomsten misloopt. 

Titel | Datum8



Terugkoppeling MCCb

• Complimenten
• Sanitaire voorzieningen campings vervroegd openen naar 15 juni wanneer advies OMT 

hiertoe aanleiding geeft.
• Besloten op PO per 8 juni volledig te openen
• VO, MBO, hoger onderwijs staat geagendeerd voor besluitvorming 24 juni
• Overzicht met reisadviezen landen rondgezonden.
• Tijdig nemen Nederlands besluit bij verlenging inreisverbod door EU (actie BZ, IenW)
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3. Maximaal controleren

• Veel specifieke vragen aan OMT, deel is al geleverd. 
• OMT is gevraagd tweemaal bij elkaar te komen. Willen goede voorbereidingstijd voor 

advies in 1 keer.
• Overeengekomen planning in presentatie (zie hierna) met voorbehoud vergaderdatum OMT 

16 juni
• In onderstaande aangeleverde sheets zijn aanvullingen in groen opgenomen





Proces

• Aanleveren vragen door IAO aan VWS: 9 juni 12:00 
• Verzending aan OMT door VWS: 10 juni
• OMT 16 juni (Check RIVM)
• Mondeling terugkoppeling 17 juni in ICCB
• Ontvangst OMT advies 22 juni
• BAO 22 juni
• Besluitvorming MCCB 24 juni

Deze planning wordt nog politiek getoetst
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Openstaande vragen en nog te nemen besluiten (1)

A) Reeds gevraagd aan OMT maar nog niet geleverd
• Kinderen & zomerkampen – Advies komt op 5 juni;- nog over te besluiten
• Zingen (in het algemeen) – OMT is in afwachting van meer onderzoek. Verzocht wordt om 

een adviesdatum, gaat mee in aavraag voor besluitvorming 24 juni. Hierbij wordt ook 
advies werkgroep zingen in de kerk meegenomen. Voorlopig geen aanpassing van het 
advies verwacht;

B) Advies al geleverd, nog te besluiten op 24 juni
• Blaasinstrumenten – Afwegingskader Duitsland is voldoende voor uitwerking protocol door 

de sector. 
• Afwegingskaders gereed, nog te besluiten:

›openen van sauna’s en wellnesscentra;
›openen van sport- en verenigingskantines;
›openen van sportscholen en fitnesscentra;
›volledige toestaan van binnensport (incl. competitie en contactsporten) ook incl
horecasport.
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Openstaande vragen en nog te nemen besluiten (1)

C) Nog over te besluiten (geen OMT advies over verwacht)
• Volledige opening VO vanaf einde zomervakantie;
• Verder openen van mbo en ho; OCW wil hier nog wel een advies op, in combinatie met 

bezetting OV. VWS voorziet een plaats in de heroverweging, geen apart onderzoek.
• Eventueel continueren van de noodopvang;
• Uitkomsten TNO onderzoek plexiglasgebruik in café’s en onderzoek schoonmaak 

bierglazen

D) Vraag nog te stellen aan OMT eerder dan 16 juni
• Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen van campings en vakantieparken – Advies in 

de week van 8 juni– schriftelijk akkoord nodig
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OMT adviesaanvraag 16 juni 
Cat 2 - uit stap 1 september -

• Het volledige toestaan van buitensport (incl. competitie [van onder meer betaald 
voetbal] en contactsporten);

• Amateurcompetities van start met max 100 personen publiek
• Sekswerkers
• Coffeeshops
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OMT adviesaanvraag 16 juni 
Cat 3  Overige vragen

• Gericht pre- en asymptomatisch testen 
• Betaald voetbal en topsport: vanaf half juli fullcontact trainen en spelen van 

oefenwedstrijden met het oog op opening competities 
• Onderzoek transmissie in verpleegtehuizen – Bianca Buurman
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Resterende vragen voor OMT na september

• Evenementen, georganiseerde samenkomsten
• Discotheken en clubs

Missen er nog andere sectoren waarover nog besluitvorming over moet 
plaatsvinden?
• Onderwijs verder open
• Differentiatie in groepsgrootte in zalen/theaters etc, evt. loslaten maxima mits 1,5 m 

gehanteerd, verschil binnen/buiten, rol vloeroppervlakte. Rol ventilatie krijgt mogelijk nog 
plaats in adviesaanvraag OMT (overleg met RIVM over of dit kan).

• Bowlingbanen zijn vallen onder binnensport
• Nut en noodzaak van temperatuur opnemen van werknemers door werkgevers. VWS zegt 

toe hier navraag naar te doen. SZW stuurt de eerder geformuleerde vraag toe.
• Toestaan evenementen tot 100 personen, gelijk met 100 personen in de horeca.
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Handhaving demonstraties

• Vragen over handhaving demonstraties vs handhaving horeca. Brief van minister VWS en 
JenV over verstuurd aan horeca. Aankondiging om te gaan procederen over handhaving is 
niet behulpzaam, risicovol en helpt niet bij besluitvorming over verdere verruiming

• Brief aan VZ veiligheidsregio over handhaving 1,5 meter bij demonstraties, wijzen op 
afspraken vooraf te maken met de organisatoren van de demonstratie.

• Druk op 1,5 meter vanuit de samenleving.

• Demonstraties: publiek luistert niet altijd goed naar organisatoren. Alleen inzetten op 
organisatoren alleen is niet genoeg.
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4. Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

• In de routekaart is een datum naar voren gehaald. Toelaten van meerdere bezoekers per 
persoon op 15 juni voor locaties die aan de voorwaarden voldoen

• Dagbesteding openen ook verder. Is handreiking voor klaar (vervoer naar dagbesteding)



5. Financieel-economisch (EZK)

• Motie bowlingbanen verworpen
• Inbrengdatum datadelen wetsvoorstel is vastgesteld. Is eerste amendement aangeleverd 

over beperking duur van de wet.



6. Caribisch gebied (BZK)

Geen bijzonderheden



7. Internationaal

• Buitenlandse verkiezingen in Nederland. Moet snel een besluit op worden genomen. Kan 
om grote aantallen mensen gaan (bijvoorbeeld Polen). 

• Verzoeken Dominicaanse Republiek en Polen. Mogelijk opnemen in besluitvorming 24 juni.
• BZ en BZK zijn hierover in gesprek. Ook samenloop/uitstraling van onze eigen 

verkiezingen later dit jaar (gemeentelijke herindelingen) en volgend voorjaar (TK)

• Vliegverkeer: presentatie luchtvaart verplaatst van vrijdag (morgen) naar volgende week



8. Programma samenleving en Covid-19

• Gisteren conceptagenda MCC 9 juni en instellingsbesluit gereed. Morgen bespreken in IAO



9. Parlementair

• Vanmiddag debat.
• Dashboard helaas niet live voor het debat. Hopelijk lukt presentatie in IAO morgen wel.



10. Communicatie - Acties 

• Aanscherpen QA’s op rijksoverheid.nl/coronavirus en government.nl
• Preciseren QA’s blazers en koren
• Dashboard 
• Vertalingen visual
• Toolkit communicatie voor verspreiding naar postennetwerk Buitenlandse Zaken.
• Organiseren communicatie-acties naar buitenlanders die in Nederland op vakantie willen 

gaan (via 
sectoren/departementen/postennetwerk/vervoersorganisaties/reisbranche/buitengrenzen/
buitenlandse media etc.).
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Social media post buitenland (ENG/FR/SP/DU)
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11. Besluiten en afspraken (1)
Algemeen beeld
Actie: zorgen voor een tijdige vertaling “verlenging EU reisbesluit” (BZ i.s.m. I&W)

Dashboard
Actie: presentatie dashboard in IAO 5-6 (VWS)

Thema Maximaal controleren (VWS)
• Processtappen richting besluitvorming 24 juni incl. uitvraag OMT
• Actie: nieuwe planning presenteren in het ‘Torentje’-overleg (VWS)
• Actie: uitzoeken of extra vraag aan OMT wordt gesteld m.b.t. “volledige opening VO vanaf einde 

zomervakantie” en of aanvullend onderzoek op dit gebied gewenst is (VWS)
• Actie: organiseren van een directeurenoverleg mobiliteit t.b.v. besluitvorming 24 juni (I&W)
• Actie: uitzoeken of extra vraag aan OMT wordt gesteld m.b.t. differentie groepsgrootte bij binnen 

locaties (VWS) 
• Actie: SZW stuurt extra vraag aan VWS m.b.t. nut en noodzaak van temperatuur opnemen van 

werknemers door werkgevers. VWS (SZW)
• Besluit: het zingen gaat mee in de besluitvorming van 24 juni
• Besluit: onderscheid maken tussen binnen- en horecasport in de besluitvorming 24 juni



Besluiten en afspraken (2)
Demonstraties (1,5 meter regel) en handhaving
Actie: communicatie verscherpen m.b.t. publieksgedrag/samenleving bij demonstraties (AZ i.s.m. NKC)

Nertsen
Actie: alertheid van nertsbedrijven weer onder de aandacht brengen van deze bedrijven m.b.t. acties van 
dierenrechtactivisten (LNV)
Actie: protocol opstellen m.b.t. ‘hoe om te gaan met nertsen die in de openbare ruimte komen (LNV i.s.m. VWS)

Slachthuizen:
Actie: uitzoeken laatste stand van zaken m.b.t. slachthuizen (VWS)

Internationaal
Organiseren van buitenlandse verkiezingen in NL georganiseerd door ambassades in NL
Actie: opstellen van een advies hoe om te gaan met buitenlandse verkiezingen in NL. Ter besluitvorming in IAO (BZ 
i.s.m. BZK)

Programma Samenleving en Covid-19 
Actie: Agenda 9 juni en instellingsbesluit in IAO van 5-6 (PO S&C)



12. Rondvraag en sluiting

• Vrijdag IAO gepland, vanmiddag wordt bekend of er voldoende te bespreken is.
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Omschrijving Agenda IAO 8 juni
Vergaderdatum en -tijd 8 juni 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV

1. Opening

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

Dashboard  (toelichting EZK op regionale verschillen
inwerkgelegenheid)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Slachthuizen + brief vrijdagavond
Dashboard VWS
Lek RIVM-site infectieradar, stand van zaken
Processtappen richting besluitvorming 24 juni
incl. uitvraag OMT (NCTV) stuk kan verspreid

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
Stand van zaken openstelling voor bezoek, mondelinge toelichting
VWS

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma Samenleving en Covid-19
Programmaplan (praatplaat), instellingsbesluit en conceptagenda
MCC 19 – 9 juni (ter info)

9. Parlementair
Debat woensdag over nertsen en slachthuizen



Debat LNV algemeen

10. Communicatie

11. Actiepunten

12. Rondvraag en sluiting

Voorraadagenda IAO dinsdagmiddag 9 juni

Algemene naleving 1,5 meter maatregel, in het bijzonder in de 
horeca
Luchtvaart protocollen, verzoek Schiphol om 1,5 meter los te laten
Nieuw WHO advies Mondkapjes, mondelinge toelichting
Dashboard VWS en toepassing voor maatregelen





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK)
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten 
12. Rondvraag en sluiting 







Omgevingsanalyse (1)

• De coronacrisis domineert de nieuwsmedia niet meer zoals 
voorheen. De nieuwsuitzendingen en voorpagina’s ochtendkranten 
gaan vooral over racisme en (antiracisme-)demonstraties, slechts 
in uitzondering over corona. Lek RIVM-site is maandag geen 
nieuws meer.

• De Telegraaf schrijft op voorpagina dat ‘de chaos rondom de 
coronalijn nog altijd niet ten einde is’. Veel mensen wachten nog 
altijd op de uitslag van hun test.

• Volkskrant gaat op de vp in op ‘het nieuwe normaal’ in de zorg en 
stelt de vraag of het tijd is om onnodige en dure zorg te 
schrappen.

• AD meldt dat het aantal coronapatiënten, ondanks dat de cijfers in 
Nederland de goede kant op gaan, wereldwijd harder groeit dan 
ooit. Vooral in Zuid-Amerika. Maar ook landen met een tweede 
golf, zoals Iran en VK. Viroloog Koopmans waarschuwt dat het 
virus zeker nog niet is uitgeraasd. 



Omgevingsanalyse (2)

• De Telegraaf schrijft uitgebreid over wat Nederland te wachten 
staat bij een eventuele tweede golf en hoe er al op voorbereid 
wordt.

• NRC schrijft dat veel ouderen ondanks alle versoepelingen nog 
steeds vastzitten in hun verpleeghuizen. Volgens onderzoeker en 
jurist Frederiks (Amsterdam UMC) worden hiermee dagelijks 
mensenrechten geschonden.

• In o.a. De Telegraaf roepen kermisexploitanten op om de 
kermissen weer te openen. Er staan deze week acties gepland.
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Omgevingsanalyse (3)

• Enquête FNV: Groeiende irritatie bij winkelpersoneel aan klanten 
die de coronaregels negeren.

• CNV wil dat mensen die terugkeren van vakantie verplicht een 
coronatest doen voordat zij weer aan het werk gaan, meldt 
RTLNieuws.nl.

• In media aandacht voor verschillen in uitwerking van de 
maatregelen, bijv waarom vliegtuigen wel vol mensen mogen, 
maar touringbussen of theaterzalen niet?

• Algemeen: veel signalen dat mensen meer ontspannen omgaan 
met de maatregelen. 
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Toelichting Dashboard- Arbeidsmarkt

8



Dashboard - Toelichting EZK Arbeidsmarkt
• UWV heeft aangegeven dat een derde van alle werknemers (2,4 miljoen) 

werkzaam is in een sector waar grote krimp wordt verwacht en dat 2,1 
miljoen Nederlanders afhankelijk zijn van looncompensatie via de NOW-
regeling. 

• Linker kaart: 
Er zijn grote verschillen tussen regio’s gevolgen voor werkgelegenheid en 
opdrachten voor zzp-ers verschillen sterk per regio.
o Klappen vallen met name in groot-Amsterdam en Zuidoost Nederland. 

Beide regio’s lijden onder sluiting sectoren van overheidswege, 
beperkingen in het (lucht-) vrachtverkeer, en afnemende exportkansen. 

o Verschillen zijn ook van belang mocht het virus terugkeren en een 
meer regionale aanpak wordt gekozen, zodat de economische schade 
beter kan worden beperkt. 

• Rechter kaart: 
Over “groeisectoren”, m.n. openbaar bestuur, is enigszins verwarrend. 
o In deze sector wordt relatief weinig met uitzendkrachten/flexwerkers 

gewerkt, en daar behouden mensen veelal hun baan. 
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Maximaal controleren (3)

Lek RIVM website infectieradar
• Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar exacte situatie.
• Deze situatie heeft een effect op wetsvoorstel datadelen. 

12



Besluitvorming en Vraagarticulatie OMT
Proces en vragen

Proces
• 09 juni - Aanleveren vragen door IAO aan VWS
• 10 juni - Verzending aan OMT door VWS
• 16 juni - OMT (onder voorbehoud)
• 17 juni - Mondeling terugkoppeling door RIVM in ICCB
• 22 juni - Ontvangst OMT-advies
• 22 juni - BAO
• 24 juni - Besluitvorming MCCB
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Vraagstelling OMT – 9 juni – I 

Stap 3
Wat is het te verwachten (gecombineerd) effect op de volksgezondheid en welke uitgangspunten/voorwaarden zijn nodig voor het 
openen van:
• Bioscoop-, theater- en concertzalen (max. 100 personen);
• Restaurants en cafés (max. 100 personen);
• Culturele instellingen (max. 100 personen);
• Georganiseerde samenkomsten binnen (w.o. kerkdiensten, bruiloften, repetities,, congressen, bezoek van multizaalcomplexen en 

uitvaarten) (max. 100 personen);
• Evenementen binnen en buiten (max 100 personen)
• Casino’s en speelhallen (max. 100 personen); check of afwegingkader aangepast moet worden i.v.m. ophoging naar 100 personen;
• Sauna’s & welness (max. 100 personen); check of afwegingkader aangepast moet worden i.v.m. ophoging naar 100 personen;
• (Verenigings)kantines (max. 100 personen); check of afwegingkader aangepast moet worden i.v.m. ophoging naar 100 personen;
• Fitnessclubs en sportscholen en binnensport (max. 100 personen); check of afwegingkader aangepast moet worden i.v.m. ophoging

naar 100 personen;
• Mobiliteit (OV) van 40% naar 100% [PM: I&W vragen];

Stap 4 e.v.
Wat is het te verwachten (gecombineerd) effect op de volksgezondheid en welke uitgangspunten/voorwaarden zijn nodig voor het 
openen van:
• Het volledige toestaan van binnen- en buitensport inclusief wedstrijden (inclusief betaald voetbal en contactsporten en max. 100

personen publiek);
• Sekswerkers;
• Coffeeshops;
• Discotheken en clubs.
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Vraagstelling OMT – 9 juni – II 

Overige vragen:
Om weer goed te kunnen starten met betaald voetbal en topsport ( binnen en buiten) moet er al eerder (vanaf half juli) full contact 
(dus zonder anderhalve meter afstand) getraind kunnen worden, ook in oefenwedstrijden. Wat is het te verwachte effect op de 
volksgezondheid hiervan; 
In eerdere OMT adviezen is ingegaan op de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona. Het OMT wordt gevraagd een nadere 
toelichting(narratief) te maken met onder andere het oog op de komende zomer zodat er handelingsperspectief is voor burgers;
Onderzoek naar gericht pre- en asymptomatisch testen;
Onderzoek transmissie in verpleegtehuizen – Bianca Buurman;
Wat is het te verwachten (gecombineerd) effect op de volksgezondheid en welke uitgangspunten/voorwaarden zijn nodig voor het 
openen van het volledig openstellen van het mbo en ho, rekening houdend met de 1,5m-maatregelen. Daarnaast: t.b.v. VO 
literatuuronderzoek i.v.m. laten vervallen van het 1,5 m-vereiste in het vo.
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Meenemen in besluitvorming 24 juni
Advies over zomerkampen & kinderen (o.b.v. RIVM/OMT-advies); eventueel eerder bespreken in MCC COVID 16 

juni 2020
Advies over gebruik blaasinstrumenten (o.b.v. RIVM/OMT-advies);
Advies over gebruik zingen (o.b.v. RIVM/OMT-advies);
Besluit over volledig openen van mbo en ho (o.b.v. RIVM/OMT-advies en analyse dwarsdoorsnijdende thema’s);
Besluit over het laten vervallen van het 1,5 m-vereiste in het vo (o.b.v. literatuuronderzoek);
Besluit over het wel/niet continueren van noodopvang;
Besluit over het gebruik van plexiglas in de horeca (o.b.v. TNO-onderzoek);
Besluit over evenementen (zowel maximeren op 100 personen als verlenging van het verbod op grote 
evenementen; o.b.v. RIVM/OMT-advies en analyse dwarsdoorsnijdende thema’s);
Maatregelenpakket 1 juli (evt. aangepast).
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Reacties/ vragen  Besluitvorming en 
Vraagarticulatie OMT (2)
OCW
• Verzoek om toneel en dans toe te voegen aan categorie sport. (VWS kijkt samen met 

OCW naar de formulering)
• MBO en HO smaller definiëren in de advies aanvraag
• VO: als apart punt benoemen en PO apart benoemen

Pilot plexiglas horeca
• Plan van aanpak wordt deze week gedeeld met leden IAO (Actie NCTV). 
• Plan van aanpak is in uitvoering en bestaat uit 3 fasen.
• Fase 1 en 2 zijn specifiek gericht op Horeca, fase 3 leent zich voor breder gebruik.
• Nog niet alle resultaten zijn bekend.

Actie: Sheets besluitvorming worden aangepast en worden verzonden aan de 
bewindspersonen.
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8. Programma Samenleving en Covid-19
Programma plan
• Min VWS heeft verzoek ontvangen voor gesprek Turks-Nederlandse 

gemeenschap over reisbewegingen. Dit wordt doorgeleid naar 
projectorganisatie.

Conceptagenda MCC – 9 juni
• Deze is rondgestuurd aan IAO-leden.
• Vragen over concept-scenario. Hier volgt toelichting door SZW of EZK ter 

voorbereiding op gesprek planbureaus. Woensdag, 9 juni wordt er met 
planbureaus gesproken. 

• Voorraadagenda: 
o Inclusief voorstel voor zomerreces: 4 weken geen MCC indien mogelijk.
o Ambtelijke commissie gaat wel door (eind juli effecten zichtbaar van 1 

juli).
o Voorstel is om overleg woensdagmiddag rondom SGO in te plannen.
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11. Actiepunten
• Voorraadagenda

• IAO morgen:
o 1,5 
o Vliegverkeer (OMT advies CG)
o Mondkapjes (OMT advies)
o Dashboard VWS & toepassingen maatregelen
o Coronalijn maximaal controleren

• Processtappen 24 juni worden aangepast.

• Maatregelen horeca – gesprek woensdag as MinjenV met branche.







Besluiten en afspraken (2)

6. Thema Caribisch gebied
• BZK zal samen met VWS de OMT advies aanvraag bekijken
• Morgen terug op de agenda bij het thema vliegen

8. Programma Samenleving en Covid-19
• Beschikking: CAS zal in een aparte structuur belegd worden , BES gaat mee in de 

nieuwe structuur
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Actuele onderzoeken (IV) - forse afname verplaatsingen

7-6-2020

Bestemmingen (Google COVID-19 Community Mobility Report)









































Caribische delen van het Koninkrijk 

41

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) 21 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 6 0 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 0 (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





















Projectdirecteurenoverleg

8 juni 2020

Omschrijving Agenda IAO 9 juni
Vergaderdatum en -tijd 9 juni 2020, 13.30 uur
Vergaderplaats NCTV

1. Opening

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

Situatieschets & Duiding
Dashboard

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Heropenen was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings en
vakantieparken (mondelinge toelichting VWS)
Algemene naleving 1,5 meter samenleving (mondelinge toelichting
vz IAO)
Luchtvaart protocollen, verzoek Schiphol en Caribisch gebied
Dashboard VWS en toepassing voor maatregelen (zie bijlage
Dashboard VWS)
Nieuwe WHO advies Mondkapjes (mondelinge toelichting VWS)
Plan van aanpak pilot spatschermen (mondelinge toelichting vz
IAO)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal
Protocol buitenlandse verkiezingen in Nederland

8. Programma Samenleving en Covid-19
MCC-19

9. Parlementair
o Debat woensdag over nertsen en slachthuizen



o Debat LNV algemeen

10. Communicatie

11. Actiepunten

12. Rondvraag en sluiting











































Actuele onderzoeken (IV) - forse afname verplaatsingen

8-6-2020

Bestemmingen (Google COVID-19 Community Mobility Report)









































Caribische delen van het Koninkrijk 

41

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) 21 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 6 0 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 1 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 1 (2) 0 (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



































Acties en afspraken IAO 9 juni (2)

2. Vliegende reizigers en reizigers op luchthaven: 
In voorbereiding op besluitvorming meenemen: 

Capaciteit vluchten en aantal vluchten
Horeca en winkels op luchthavens
hoe om te gaan met 1,5 meter regel en mitigerende maatregelen? 
Hoe om te gaan met maximum aantallen (30 100 personen) die 
in andere sectoren worden gehanteerd? 
Uitlegbaarheid meenemen en zoveel mogelijk toepassen van 
bestaande protocollen.
Effecten op andere sectoren doordenken

Besluit: Handhaving van maatregelen ligt bij de sector zelf, bij 
excessen treden kmar en/of politie op.
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Acties en afspraken IAO 9 juni (3)

Overige besluiten thema maximaal controleren:
Besluit: per 15 juni heropenen toilet en douchevoorziening op 
campings en vakantieparken.
VWS vraagt na wanneer het OMT advies op het WHO advies over 
mondkapjes gereed is (actie VWS)
Dashboard VWS wordt geagendeerd in het volgende IAO
Plan van aanpak pilot spatschermen wordt geagendeerd in het 
volgende IAO
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Acties en afspraken IAO 9 juni (4)

Agendapunt 7. Internationaal
Ministers BZ en BZK gaan in overleg over besluitvorming protocol 
buitenlandse verkiezingen in Nederland (actie BZ en BZK). 

4



presentatie

Toelichting presentatie I&W
Situatie Schiphol.

Aantal passagiers 94% lager dan normaal. Begint wel aan te 
trekken. 84% minder vluchten dan gemiddeld per dag. Relatief 
groot aandeel vrachtvluchten. Normaal zit vliegtuig tussen 90-95% 
vol, nu 40%. Spreiding is hierdoor mogelijk. Er zijn overigens ook 
vluchten waar relatief veel mensen in zitten. 
Op Rotterdam, Eindhoven, Maastricht vloog niets, die starten nu 
langzamerhand op.
Protocollen zijn n.a.v. EASA richtlijnen geactualiseerd. Deze zijn 
via VWS doorgeleid naar RIVM met verzoek erop te reflecteren. 
Nav advies RIVM (hoe ga je om met volle vliegtuigen en social
distancing) knopen doorhakken over beleids- en communicatielijn.
Onderscheid maken tussen vliegende (op luchthaven), inkomende 
en uitreizende passagiers. 
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Inkomende passagiers uit hoog risicogebieden moeten een 
gezondheidsverklaring hebben en twee weken in quarantaine. Dit 
werkt goed.

 
 

Vliegende passagiers (volle vliegtuigen): door combinatie van 
mitigerende maatregelen (mondkapjes, gezondheidsverklaringen 
etc.) kun je verantwoord in het vliegtuig zitten.
Uitreizende passagiers: beperkingen met 1,5 meter (bij het 
inchecken, security, bagage is het onmogelijk om 1,5 meter 
afstand te houden).  

 Iedereen die op de luchthaven komt 
zou in het bezit van een gezondheidsverklaring moeten zijn (bij 
ticket aankoop); temperatuurcheck bij vertrek.
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Concept RIVM advies tav vluchten was kort voor de vergadering 
gereed: 
1. Niet op reisgaan
2. Info verstrekken aan reizigers
3. Triage
4. Naleven strikte hygiëne
5. Optimaal hanteren 1,5 meter en als niet kan mitigerende 
maatregelen
6. tussen vluchten adequate reiniging
7. mogelijkheid tot contactopsporing
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9 juni 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 hebben intussen enige ervaring met (de gevolgen van) het afschalen van hun 
maatregelen. Daarbij volgen zij veelal een gefaseerde aanpak die vergelijkbaar is met NL.  

In vrijwel alle landen zijn de eerste ervaringen met het versoepelen van maatregelen 
positief. De versoepelingen in oa. BEL, DEN, OOS, LUX, DUI, SPA en ZWI leiden niet tot meer 
besmettingen. Na DEN, heropende ook ZWI afgelopen week het tertiair onderwijs. Al wordt 
er wel voorzichtigheid betracht in het verder afschalen van de maatregelen en wordt benadrukt dat 
het herintroduceren van stringentere maatregelen nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Hier 
lijkt tot dusver nog geen aanleiding toe te zijn. Grote evenementen blijven tot minimaal eind 
augustus vrijwel overal verboden. 

Over het algemeen verloopt de naleving van maatregelen goed, al draagt het mooie weer bij 
aan grotere drukte in parken en natuurgebieden en worden deze gebieden soms, op last van de 
politie, gesloten. Ook ontstaat er net als in Nederland in enkele landen debat n.a.v. demonstraties.

Steeds meer landen laten de inreisrestricties verder los. De snelheid waarmee dit gebeurt 
verschilt. Verschillende landen openen in juni de grenzen voor (een select groepje) andere landen, 
met name buurlanden. Een aantal landen, waaronder FRA geeft aan voorstander te zijn van 
Europees gecoördineerde opening van de Europese binnengrenzen (na 15 juni).  



9 juni 2020

2

Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

België Fase 1A + 1B: (04/05): herstart bedrijven, herstart 
reguliere zorg, normale dienstregeling OV mét 
verplichting mondkapjes, sporten in buitenlucht met +2 
personen. Ook alle winkels open onder dezelfde 
voorwaarden als de essentiële winkels. 
 
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. Ook heropenden de grenzen 
met NL voor familiebezoek. 
 
Fase 3 (08/06): horeca, sport, culturele activiteiten, 
binnenlands toerisme hervat, alsmede sociaal contact 
tot 10pp. per week. 
 
Per 15 juni zal België alle reizen vanuit de EU weer 
toestaan, inclusief VK. 
 

Vooralsnog geen negatieve 
effecten van versoepelingen 
waarneembaar, en het aantal 
ziekenhuisopnames blijft 
dalen. Het geschatte 
effectieve reproductiegetal 
(Rt), berekend over periode 
29/05 tot 04/06, is 0,81 
(voorheen 0,86). 

Drukte bij mooi weer. 
Toename grensverkeer door 
afname politiecontroles, 
terwijl niet-essentiële 
verplaatsingen nog steeds 
verboden zijn (behalve 
familiebezoek). Daarnaast 
politiek debat over de 
gevolgen van demonstraties 
in Antwerpen en Brussel. 

Geen terugdraaiingen 
voorzien, maar reëel 
scenario. De Nationale 
Veiligheidsraad 
communiceert hierop 
voorbereid te zijn. 
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Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

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 (08/06): max. samenscholing tot 50pers., 
herstart van binnensporten en indoor 
vrijetijdsvoorzieningen zoals zwembaden en 
sportscholen.  
 
Vanaf 15 juni zijn toeristen uit Duitsland, Noorwegen 
en IJsland weer welkom. 
 
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.  
 

Geen grote operationele 
knelpunten. 
 

Nog geen wijzigingen of 
terugdraaien 
afschalingsplannen. 
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Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

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. 

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.  
 
De algemene veiligheidsregels blijven gelden. In de 
huidige derde fase is alles weer heropend (onder 
voorwaarden), m.u.v. sportscholen, fitness, casino en 
wellness. 
             Per 31 juli:  eerste evenementen 
LUX is op 25 mei gestart met breed testen, 20.000 
tests per dag om half juli heel de bevolking getest te 
hebben. 

Eerste ervaringen zijn heel 
goed: de bevolking houdt 
zich aan de voorschriften. 
Voldoende mondkapjes 
aanwezig. Alle inwoners 
krijgen 50 mondkapjes p.p. 
R-waarde staat op 0.78. 

Geen grote operationele 
knelpunten. 
 

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen. 
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Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

Oostenrijk Oostenrijk was een van de 

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 

voelen. 
 
Per 18 mei volgden alle scholen, crèches en naschoolse 
opvang. 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.  
 
Vanaf 1 juli zijn evenementen tot 250 bezoekers 
toegestaan. Vanaf 1 augustus tot 1000 bezoekers. 

Opvalt dat sinds 15 mei het 
gewone leven binnen de 
marges van het nieuwe 
normaal weer volledig op 
gang lijkt. De R-waarde 
fluctueert, maar staat 
momenteel op 0,86. 

Geen grote operationele 
knelpunten. 
 

Geen sprake van wijzigingen 
of terugdraaiingen van de 
afschalingsplannen. 
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Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

Zweden Zweden kent de facto geen lockdown, maar er zijn wel 
 Nu andere 

landen heropenen, neemt de kritiek op de Zweedse 
aanpak toe. 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. 
 
Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn tot 15 
juli afgeraden. Binnenlandse reizen maximaal 1- 2 uur. 
Begin juni zal duidelijkheid worden gegeven over 
va
is beperkt. 
 
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. 
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Land Afschalingen 
 

Gevolgen Knelpunten Terugdraaiingen 

Zwitserland De Zwitserse regering heeft op 16 april een 
exitstrategie bekendgemaakt. Kern is: stapsgewijze 
versoepeling in 3 fasen.  
 
Eerste stap 27/4: hervatten reguliere zorg, 
contactberoepen herstart, tuincentra en bloemisten 
heropend, met inachtneming van maatregelen gericht 
op bescherming van de gezondheid.  
 
Tweede stap 11/5: 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 30/5: samenzijn tot 30 personen weer 
mogelijk (was 5), geldt ook voor sport. In restaurants 
mogen ook weer meer personen aan een tafel zitten 
(was 4), onder voorwaarde vooraf aan te melden. 
 
Vierde stap 06/06: opening middelbaar-en hoger 
onderwijs incl. hoorcolleges; opening theaters, bars, 
bioscopen, dierentuinen, campings, zwembaden, 
discotheken, toeristische attracties en bergbanen met 
inachtneming van de hygiëne- en afstandsmaatregelen. 
Ook evenementen tot 300 personen weer toegestaan. 
 

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. 

 

 







Situatie op Schiphol
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Situatie Schiphol
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Situatie op Schiphol
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Er zijn protocollen ingediend door:
Schiphol en Luchthavens gezamenlijk

KLM

Transavia

TUI

Corendon

Integrale reactie RIVM uiterlijk woensdag 10 juni verwacht. 

Protocollen
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Indien social distancing niet mogelijk is:

Gezondheidsverklaring

Mondkapjes 

Temperatuurcheck

Discussie over aanwijzing/regelgeving

Aandachtspunten in mitigerende maatregelen.
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Omschrijving Agenda IAO 
Vergaderdatum en -tijd 11 juni 2020, 09.00 uur 
Vergaderplaats NCTV 
Aanwezig 

Afwezig 

1. Opening

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

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. Veilig vliegen (presentatie IenW, volgt donderdag)
b. Alternatieve aanpak routekaart/stappenplan (toelichting NCTV)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma Samenleving en COVID-19

9. Parlementair
a. Overzicht moties debat 4 juni 2020 (zie bijlage)
b. Mondelinge terugkoppeling debat 10 juni (LNV/VWS)

10. Communicatie

11. Actiepunten

Nationaal Crisis Centrum

Datum 
11 juni 2020 



 
 
 

 Pagina 2 van 2
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12. ICCb/MCCb-onderwerpen 

 
13. Rondvraag en sluiting 

 
 





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK) 
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10.Communicatie
11.Actiepunten 
12.ICCb/MCCb-onderwerpen
13.Rondvraag en sluiting 



1. Opening



2. Algemeen beeld

Weekbeeld eerder deze week getoond



Omgevingsanalyse

Zie presentatie





Omgevingsanalyse (1)

Radio: Oproep ROVER: gebruik OV ook voor niet-noodzakelijke reizen.
Er is veel kritiek op de coronawet. Uit alle hoeken klinkt kritiek: het zou een inbreuk 
vormen op de Grondwet, het parlement buiten spel zetten en te snel door de Kamer heen 
moeten. Kamerleden geven aan de tijd te willen nemen voor de behandeling en zich niet 
te laten opjagen.
De coronacrisis heeft een ongekende impact op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de eerste 
week van juni daalde het aantal beschikbare vacatures met 38 procent ten opzichte van 
die week in 2019. 
53% van de Nederlanders die nu vanuit huis werkt wil liever niet terug naar het bedrijf 
voordat zij zijn ingeënt tegen het coronavirus. 
Honderdduizenden werknemers moeten er rekening mee houden dat zij geen 
loonsverhoging krijgen. 



Omgevingsanalyse (2)

Focus mediaberichtgeving afgelopen dagen: onrust/verontwaardiging in samenleving over 

Telegraaf: afstandseis van 1,5 meter in vliegtuigcabine niet haalbaar volgens RIVM

HEPA-luchtfilter zorgt voor schone lucht in vliegtuig

Enkele deskundigen stellen: HEPA-

Volgende week: rechtszaak Aviclaim tegen KLM en Transavia over consumenten die 

vliegvoucher kregen i.p.v. geld.

Drive-in actie Schipholmedewerkers afgelopen dinsdag: o.a. voor meer 

coronabescherming. Inspectie SZW doet onderzoek.
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3. Maximaal controleren (VWS) (1)

Veilig vliegen (zie presentatie).
Motie TK: uiterlijk as. maandag besluit over luchtvaart. Na het IAO wordt besluitvorming in 
het Torentje voorbereid. Formalisering in MR. Er wordt ook een TK brief verstuurd.
Redeneerlijn wordt uitgedeeld ter vergadering en daarna weer ingenomen. 





Advies RIVM

1) niet op reis te gaan als men klachten heeft, 
2) verspreiding van goede informatie vooraf, 
3) triage/gezondheidscheck direct voorafgaand aan de vlucht, 
4) naleven van strikte hygiëne, 
5) het optimaal hanteren van de 1,5 meter afstand van elkaar en daar waar dat niet mogelijk blijkt een beleid zoals uitgevoerd

bij het OV in het licht van de specifieke ventilatie in de vliegtuigcabine, 
6) de tussen de vliegreizen uitgevoerde adequate reinigingen en 
7) de mogelijkheid tot snelle contactopsporing indien een passagier of bemanningslid achteraf toch COVID-19 onder de leden

blijkt te hebben gehad.
Daar waar de 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden in vliegtuigen moeten contacten tussen passagiers en bemanning 
beperkt worden en kan, conform het gekozen beleid in OV, het dragen van een niet medische mond-neuskapje overwogen worden.

Voorgesteld beleid
Hoofdlijn RIVM-advies volgen, met dien verstande dat het dragen van een niet-medisch neus-mondkapje aan boord van een vliegtuig in alle gevallen 
wordt geadviseerd, omdat 1,5 meter afstand in vliegtuigen heel snel lastig is. Aandachtspunt is dat de EASA/ECDC-richtlijn is om vanaf binnenkomst 
tot het verlaten van de terminal een medisch mond-neuskapje te dragen. Op lange vluchten kan dit ook een uitdaging zijn. Als airline medische 
mondkapjes verplichten dienen de passagiers geïnformeerd te worden over dat zij dit ofwel vanuit hun thuisland moeten meenemen ofwel kunnen 
verkrijgen bij de airline zelf omdat in NL de medische mondkapjes zijn voorbehouden aan de zorg en zodoende niet overal verkrijgbaar zijn. 

Op dit moment geen aanvullende eisen en geen capaciteitsrestricties vanuit het Rijk opleggen voor de bezetting van vliegtuigen. De NL 
Luchtvaartmaatschappijen brengen hun protocollen deze week in lijn met het RIVM-advies. Belangrijke argumenten voor deze lijn zijn 1) goede 
mogelijkheden voor triage, 2) unieke ventilatie in vliegtuigen, 3) mogelijkheid gericht bron- en contactonderzoek bijv. o.b.v. passenger locator cards 
en 4) internationale speelveld en regelgeving.  

 

1. Reizigers in vliegtuigen
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Uitgangspunt is 1,5 meter (conform RIVM advies)

- Luchthavens geven aan dat i.v.m. pieken en dalen aankomst en vertrek en 
vanwege security eisen 1,5 meter niet overal te garanderen is.

- Met Schiphol-group
Plaza) gekeken naar onoverkomelijke barrières. 

- Dit kan betekenen dat er extra mitigerende maatregelen genomen moeten worden 

mondkapje).

- tijdens de securityprocessen om ook zoveel mogelijk recht te doen aan de basis eis 
van 1,5 meter afstand tussen personen.

NB: sturen op aanbod en spreiding van passagiers zoals in het OV is geen optie voor de luchthavens i.v.m. 
internationale context en regels (o.a. slots en slottijden) en verschillende zones en daarbij behorende 
afhandelprocesdure op de luchthavens (Schengen/Non-Schengen).

2. Reizigers op de luchthaven
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Conform advies RIVM wordt voor alle vluchten (inkomend uitgaand) een 
gezondheidscheck gedaan (nog uitzoeken hoe dit te verankeren en vorm te 
geven). 

Voorstel is om te verkennen of de GGD in de zomerperiode risico-gestuurde 
steekproeven van circa 5% op gezondheidsverklaringen en fysieke waarneming 
kan uitvoeren op inkomende vluchten in de luchthavens om de naleving te 
bevorderen. 

De EASA richtlijn gaat uit van medische mondkapjes. In de redeneerlijn wordt 
opgenomen dat we in NL het advies van RIVM volgen (niet Nederlandse) airlines
kunnen daar wel van afwijken.

3. Overige punten
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Aandacht gevraagd voor superspreaders (SARS)

Horeca, natte groepen, masseurs etc op Schiphol hetzelfde behandelen als in de rest van 
NL

 

 

 

Luchthavens zijn  hetzelfde als andere gesloten omgevingen, stilstaan bij reguleren 
hoeveel mensen erin gaan.

Vragen/opmerkingen (1)
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Reguleren aan de voorzijde: is lastig vanwege slots en tijdzones. Er wordt niet 
gereguleerd op mensen die niet op Schiphol hoeven te zijn (uitzwaaien/ophalen). 
Aandacht voor in redeneerlijn. Waarom kan het aantal slots niet worden beperkt? Zijn 
historische rechten en zones, is moeilijk. Curaçao kan het wel (maximeren op 10.000). 
Curaçao heeft een andere grootte, andere infrastructuur, Schiphol is een hub. Er is voor 
gekozen om het zo goed mogelijk te reguleren.

 
 

Ingaand uitgaand verkeer: er zijn protocollen voor mensen uit risicogebieden (zoals 
gescheiden begeleiden naar uitgangen).

Vragen/opmerkingen (4)
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Afspraak: In communicatie strakker inzetten op reguleren van stromen (bijv. u kunt niet 
de hele dag op Schiphol zijn, u krijgt een tijdslot van max. 3 uur van tevoren aanwezig)

Superspreader: VWS neemt dit mee (actie). Er bestaat een uitgebreid protocol voor 
Schiphol hoe om te gaan met iemand met klachten die aankomt.

Vragen opmerkingen (6)
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Maximaal controleren (2)

Presentatie alternatieve aanpak routekaart/stappenplan
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Vragen/opmerkingen (1)

Waardering voor poging eea te vereenvoudigen maar:
tuning tav bijv. max aantal 100 en Voortgezet 

onderwijs
In voorstel staan sectoren waar aantallen worden genoemd waar nu geen beperking op 
zit, leidt tot weerstand.
Wat betekent dit voor opstarten scholen na zomervakantie. Antwoord op de vraag of 1,5 
meter tussen leerlingen in Voortgezet Onderwijs kan worden losgelaten? Hoe om te gaan 
met de examens? Voor MBO en HO geen aantallen, wat is mogelijk om 1,5 meter aan te 
kunnen houden? Goed overleg met OV nodig. Programmering culturele instellingen: met 
30 60 man publiek loont niet, kan tot faillissementen leiden. Dit speelt ook in horeca, 
kunnen we niet zoveel aan doen. Musea vallen onder dezelfde regels als IKEA. 
Actie: Onderdeel onderwijs: er moet apart worden besproken hoe dit goed in de 
besluitvorming kan worden meegenomen. OMT advies gewenst.
Mensen met beperking en hun begeleiders toevoegen.
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Vragen/opmerkingen (2)

Twijfel bij nieuwe uitzonderingen met het oog op betrouwbare overheid, moeilijk 
uitlegbaar. Mn bij sectoren die nu nog geen maxima kennen en straks wel. Hier wordt nog 
naar gekeken. 
Geen OMT advies tav OV bij 40% naar 100% bezetting.

mindset
Evenementen? Er staat popconcerten bij, daar wordt meegezongen.
Boodschap bij deze maatregel is van belang.
Hoe in het najaar, als het weer slechter wordt. Nu mooie cijfers.
Internationaal (vergelijking). MCC19 heeft dit punt specifiek op de agenda.
Nadenken over naleving en handhaafbaarheid. OMT advies over aantallen vasthouden, 
ongeacht lobby van partijen.
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Vragen/opmerkingen (3)
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4. Zorg voor kwetsbare personen



5. Financieel-economisch (EZK)



6. Caribisch gebied (BZK)



7. Internationaal



8. Programma Samenleving en Covid-19
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9. Parlementair



10. Communicatie

34



Acties NKC

Sanitair openbare ruimte (recreatie én sport)
Toerisme: vliegen, Schiphol, buitenlanders naar Nederland, Nederlanders op vakantie 
Covid19-wet
Publieksonderzoek naleving (resultaten in IAO vrijdag 12-6)

Steffie
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12. Rondvraag en sluiting

Planning OMT volgt. 24 juni als beslisdatum blijft, kan zijn dat OMT meer ruimte nodig 
heeft.
ACC-19 is vandaag MCC-19 volgende week
NCC laat nog weten of IAO 12 juni doorgaat













































Actuele onderzoeken (IV) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename

10-6-2020

20

Bezetting OV

Dashboard mobiliteit IenW: update van 3 juni

Verkeer & vervoer
Autoverkeer met 13% afgenomen (maximaal was dit 41%)
Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% afname)
Gebruik OV met 74% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag
Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 41% (dat was 58% minder)
De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 32% gestegen (dit was 57% meer)
Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Goederenvervoer (CBS)
Binnenvaart: -0,4% t.o.v. 2019 (week 21, 18-24 mei)
Wegvervoer: -12,6% t.o.v. 2019 (week 21)











































Caribische delen van het Koninkrijk 

41

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) 22 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 7 0 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 0 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 0 (2) 0 (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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IAO 

IAO Covid-19 

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

Afwezig 

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Weekduiding komt op dinsdag, omgevingsanalyse (NKC)

a. Dashboard (bijlage, mondelinge toelichting EZK op sheet 12)
b. Terugkoppeling Catshuis (mondeling)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. Uitkomsten overleg met Kon. Horeca NL en evenementen (mondeling)
b. Plan van aanpak en memo pilot kuchschermen (bijlage)
c. Dashboard VWS en toepassing voor maatregelen (mondeling)
d. Planning OMT/ BAO (mondeling)
e. Brief Covid-19 en luchtvaart (bijlage)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)
a. Stand van zaken parlementaire behandeling wetsvoorstel datadelen

(mondeling)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal
a. Binnen- en buitengrenzen Schengen en reisadviezen incl. Caribisch gebied

(mondeling)

8. Programma samenleving en Covid-19

Nationaal Crisis Centrum

Datum 
15 juni 2020 
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 Nationaal Crisis Centrum
 
 

12 juni 2020
 

 
 

 
 

a. MCC agenda en vergadercyclus (bijlagen) 
 

9. Parlementair 
 

10. Communicatie 
 

11. Actiepunten 

a. Voorraadagenda dinsdag: 
 Evaluaties en lessons learned  

 LOTC 

 Dashboard VWS 

 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen 

 
13. Rondvraag en sluiting 

 
 





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK) 
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 









Omgevingsanalyse (1)

6

• Kranten focussen op verschillende onderwerpen. “Bedrijven misbruiken coronasteun 
overheid”, kopt het AD. Trouw: “Bezoekregels in tehuizen geven onrust.” De Telegraaf kopt 
dat we weer op reis kunnen en NRC en FD openen vandaag met de financiële positie van 
HEMA. “HEMA in handen van schuldeisers.”

• Volkskrant opent met de vaccins: “Dringen om vaccins.” Nederland reserveert met drie 
andere Europese landen al 300 miljoen vaccins, terwijl nog moet blijken of die  wel 
werken. De Europese Commissie en sommige EU-landen, waaronder België, reageren 
kritisch.

• Aanhoudende zorgen over de gebrekkige naleving van maatregelen in de horeca. Op 
vrijdag- en zaterdagavond was het in een aantal uitgaansgebieden te vol. Meerdere 
horecazaken werden beboet en een zaak in Maastricht werd gesloten. Bruls 
(Veiligheidsberaad) uit zondagavond zijn zorgen. 



Omgevingsganalyse (2)

• ‘Het is niet meer uit te leggen’, klinkt steeds vaker in de discussies over de 
coronamaatregelen. Sectoren waar de 1,5 meter afstand en andere beperkende regels 
gelden verwijzen naar de uitzonderingspositie van de luchtvaart, de protesten op de Dam 
en de drukte in de supermarkt. Volgens het RIVM is er bijna geen ruimte meer om de 
maatregelen verder te versoepelen. Een manier om extra ruimte te bieden, is om het 
bron- en contactonderzoek verder te optimaliseren, zegt Jaap van Dissel (RIVM).

• Nog steeds kritiek op de coronawet. Verschillende politieke partijen trekken aan de bel. 
Segers (ChristenUnie) waarschuwt dat zijn partij de wet alleen steunt als 'grote zorgen' 
worden weggenomen. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans past het 
wetsvoorstel niet in een democratische rechtsstaat. “Met deze wet kan de minister een 
jaar lang doen wat hij wil.”

Titel | Datum7



Omgevingsanalyse (3)

• Versoepeling van bezoekregels in verpleeghuizen leidt tot grote spanningen tussen 
bewoners, hun familie, medewerkers, cliëntenraden en directies. Een aantal grote 
verpleeghuisorganisaties geeft in een rondgang van RTL Nieuws aan overvallen te zijn 
door het naar voren halen van de bezoekregeling.

• Nederland moet nu een onafhankelijk onderzoek instellen naar de effecten van het 
coronabeleid, om beter voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. Dat stelt een 
groep medische en maatschappelijke experts (waaronder viroloog Ab Osterhaus) in een 
oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet. Waarschijnlijk komt er in het najaar een 
tweede golf, zegt hoogleraar Jochen Mierau vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Titel | Datum8



Omgevingsanalyse (4)

• Veel aandacht voor een onderzoek van KPMG en VU Amsterdam: Nederland moet inzetten 
op het indammen van het virus en niet op de huidige 'maximale controle'. Dat kan over 
twee jaar zo'n 123 miljard euro schelen, en zo'n 50.000 minder doden.

• Verder aandacht voor de versoepeling van het reisadvies, de toename van besmettingen 
in Peking (link naar een voedselmarkt) en nieuwe prognoses van de Rabobank (economie 
krimpt 6%, veel regionale verschillen).

Titel | Datum9



Aanvullingen op omgevingsanalyse

• Politie ziet ook veel overlast en spuugincidenten. Bij demonstratie tegen
Coronamaatregelen waren ook voetbalsupportes van Feijenoord en ADO Den Haag.
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2. Beeld, Dashboard 

• Dashboard
Mondelinge toelichting EZK op sheet 12 van het dashboard:

Op bovenste regel Oxford lockdown index (0-100) voor Nederland. Tussen 6 april en 4 mei 
op hoogste stand: 80. Medio april tot nu toe grootste effect op de reële economie: wekelijkse 
faillissementen, goederenvervoer weg, elektriciteitsverbruik, inschrijvingen KvK, aantal 
pintransacties in het rood. Je ziet dat aantal WW-toekenningen twee weken eerder al op 
hoogtepunt was (een-na- laatste regel); vanaf 6 april opent de NOW-regeling en vlakt het 
aantal aanvragen af. Interessant om te zien dat beurzen de ernst van de crisis al direct 
hebben ingezien en verlies hebben ingeboekt, namelijk half maart (onderste regel). In eerste 
drie maanden van de crisis lijkt het hulppakket goed aan te slaan, maar dit betekent zeker 
niet dat we uit de crisis zijn. Bij nieuwe (slechtere) veranderen de kleurcodes. We gaan dit 
soort overzichtstabellen ook maken voor maand- en kwartaalcijfers.

Vraag om een toelichting door VWS op sheet 5: over de stijging van aantal nieuwe locaties
in de gehandicaptenzorg met meer dan 1 vastgestelde besmetting (actie VWS)

11









3. Maximaal controleren (1)

Uitkomsten overleg met Koninklijke horeca NL en evenementen:
• Aanwezig waren: OCW, VWS, EZK, J&V.
• 3 afspraken:
1. economische schade sector: waar zit de pijn, wat kan de sector zelf dragen en wat blijft
over
2. goede voorstellen voor 1,5 meter protocollen
3. fieldlabs organiseren: pilots met wetenschappelijke onderbouwing om te zoeken naar
oplossingen.

• Pilot kuch-schermen loopt, resultaten literatuurstudie volgende week gereed.

15



3. Maximaal controleren (2)
Mondelinge toelichting VWS op stand van zaken dashboard VWS: 

Naast dashboard VWS (in juni gevuld en operationeel) dat op medische indicatoren is 
gericht, ook maatschappelijke, sociaal economische kant betrekken. Dit bijeen brengen
voordat er een stuk in IAO komt. Agendering update in IAO volgende week, dan ook
inventariseren wie betrokken dient te worden.

Aandachtspunt: Privacy aspecten.



3. Maximaal controleren (3)

Planning OMT/BAO: 

15 juni OMT aanvraag voltooien en verzenden
16 juni OMT
17 juni ICCb met eerste informele mondelinge terugkoppeling
22 juni: tweede OMT en BAO in de middag. Aan het einde van de avond is er een advies
23 juni:OMT advies op agenda IAO.
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4. Zorg voor kwetsbare personen

nvt

19



5. Financieel - economisch

Stand van zaken parlementaire behandeling wetsvoorstel datadelen:
• Wetsvoorstel ligt in TK, leden TK hebben 19 pagina’s met vragen: m.n. over 

proportionaliteit, nut en noodzaak. EZK zal samen met VWS en RIVM de vragen
beantwoorden.
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6. Caribisch gebied (BZK)

nvt



7. Internationaal (1)

Binnen- en buitengrenzen Schengen en reisadvies incl. Caribisch gebied
• Reisadviezen: aantal landen gaan vandaag op geel, aantal landen wordt nog bekeken wat 

ze na 15 juni doen. 
• 17 landen gaan per vandaag op geel: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, 

Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië. 
• Tussen 15 juni en 5 juli: Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Monaco.  
• Polen: blijft mogelijk oranje, gaat mogelijk naar geel.
• Relevant is de vraag of landen NL bezoekers accepteren en of er quarantainemaatregelen

zijn. 
• Reisverkeer EU: Cie wil binnengrenzen graag open als dit epidemiologisch mogelijk is. 
• Inkomend verkeer per 1 juli: alle EU en Schengenlanden landen welkom behalve Zweden

en VK

22



7. Internationaal (2)

• Inreisverbod: Schengen en Europa, is verlengd tot 1 juli, is aan TK gemeld. 
• Komende twee weken wordt onderzocht of de buitengrenzen geleidelijk open kunnen. 

Criteria: epidemiologische situatie vergelijkbaar, kijkt op waar je vandaan komt, 
flexibiliteit om op en af te schalen. Komende weken gezamenlijke lijst van criteria. 
Frankrijk werkt aan een non-paper 

• Werkgroep toerisme hangt onder nieuwe projectorganisatie. Komt dagelijks bijeen. 
Standpunt/inzet is om het Europees aan te vliegen. 

•

23







10. Communicatie, acties NKC

• Toerisme: Nederlanders op vakantie, buitenlanders naar Nederland. Start campagne Wijs 
op reis van  BZ.

• Publieksonderzoek naleving (resultaten in IAO dinsdag 16-6).
• Voorbereiding communicatie MCCB 24 juni ‘alternatieve aanpak’.
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Vijfde meting onder gemeentecoördinatoren die informatie over de 
noodopvang van kinderen van ouders/verzorgers in cruciale 
beroepen en kinderen in een kwetsbare positie bij de 
kinderopvanginstellingen en schoolbesturen in het primair onderwijs 
over week 22 (25-29 mei) hebben verzameld. Wanneer we 
uitkomsten vergelijken met die van week 16, 17, 19 en 20 springen 
de volgende zaken in het oog:

Noodopvang i.v.m. cruciaal beroep 

� We zien in de loop van de tijd dat het aantal 0-3-jarigen dat 
wordt opgevangen, gestaag daalt. 

� Ook zien we een lichte daling van de 4-12-jarigen opvang door 
de BSO en een daling van de 4-12-jarigen opvang door de 
scholen. 

� Het aantal gemeente dat avond-, nacht- en weekendopvang 
aanbiedt is, na een eerdere daling, min of meer constant 
gebleven sinds week 20. Het bezettingspercentage van de 
avondopvang (6%) is iets hoger dan dat van de nacht- en 
weekendopvang (4,7 en 5,7%). 

� De bezetting is redelijk vergelijkbaar met die in week 20.  

� Het aantal gemeenten dat knelpunten ervaart bij de organisatie 
van de noodopvang is gedaald van 25% in week 20 naar 15% in 
week 22. 

� Ook is het beeld omtrent de capaciteit van inzetbare 
medewerkers en beschikbare locaties iets positiever.

Kwetsbare kinderen

� De omvang van de opvang en ondersteuning van kwetsbare 0-3-
jarigen is stabiel ten opzichte van de vorige meting. 

� De opvang en ondersteuning van kwetsbare 4-12-jarigen is met 
de helft gedaald.  

� Het gemiddeld aantal 4-12 jarigen per gemeente dat niet naar 
school komt en niet op een andere manier wordt bereikt, is 
nauwelijks veranderd ten opzichte van de vorige meting. Toen 
lag het op gemiddeld ongeveer 9 leerlingen voor de betreffende 
gemeenten en nu rond de 10, waarbij de onzekerheidsmarges 
groot zijn. In het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs gaat het om lagere gemiddelden, namelijk 0,1 tot 
1,6 leerling per gemeente. 

Continuïteit samenleving COVID-19 � Noodopvang onderwijsinstellingen: 5 meting, week 22 

14-6-2020
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Belangrijkste cijfers (eerste realisaties)

13

14-6-2020

� 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 en wijst op zeer zware krimp in 2020K2.

� 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 150 duizend aanvragen NOW en 190 duizend aanvragen voor de 
TOGS. Er zijn inmiddels 175 duizend aanvragen van belastinguitstel. Het niveau is nog laag, maar deze 
aanvragen stijgen recent zeer sterk. Piek in aanvragen komt waarschijnlijk nog.











Actuele onderzoeken (I) � stevige economische krimp verwacht

18

14-6-2020

� 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. Herstel in 2021 zeer onzeker.

� 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%

DNB (link) -6,4%, scenario's:   
-3,4% tot -11,8%

+2,9%

Europese Commissie (link) -6,8% +5%

OESO (scenariostudie, link) -8,0% / -10,0% +6,6% / +3,4%

IMF (link) -7,5% +3%

ING (link) -6% tot -8%

Rabobank (link) -5,7% +2,9%





14-6-2020
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Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro�s vergelijking 2019 en weken coronauitbraak
2020 (data tot 17 mei). 7 uit 10 categorieën dalen. Totaal daalt met 32,5% t.o.v. 2019.

Actuele onderzoeken (III) � Daling advertentie-uitgaven in NL 
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



Actuele onderzoeken (IV) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename

14-6-2020
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Bezetting OV

Dashboard mobiliteit IenW: update van 3 juni

Verkeer & vervoer
� Autoverkeer met 13% afgenomen (maximaal was dit 41%)
� Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% afname)
� Gebruik OV met 74% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag
� Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 41% (dat was 58% minder)
� De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 32% gestegen (dit was 57% meer)
� Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Goederenvervoer (CBS)
� Binnenvaart: -0,4% t.o.v. 2019 (week 21, 18-24 mei)
� Wegvervoer: -12,6% t.o.v. 2019 (week 21)









14-6-2020
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Recente onderzoeken (I) 
Terugval woningmarkt verwacht

� Raming DNB van de huizenprijzen: gemiddeld +4,3% in 2020 en �2,5% in 2021 (link)

� Vertrouwen woningmarkt daalt: Eigen Woonindex van ING wijst op omslag naar negatief 
sentiment, voor het eerst sinds 2013 komt hun index met 91 onder de 100: meer pessimisten 
dan optimisten (link). Meer huishoudens verwachten dalende prijzen en een hogere rente.

� 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)

� Volgende week vrijdag komt het Kadaster met transacties van mei 2020. Dit betreft vooral 
koopovereenkomsten uit maart 2020. Deze cijfers moeten dus meer inzicht geven in een 
mogelijk corona-effect.











Arbeidsmarkt (V) � WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 

14-6-2020

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 23 mei waren er 2.123.000 werkloosheidsaanvragen, een afname van 323.000 t.o.v. 
de week daarvoor. 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 Werkloosheid is sinds de crisis met 200.000 toegenomen, dit is een ongeveënaarde toename in de 

recente Deense geschiedenis (hogere aantallen die veel sneller bereikt werden dan in eerdere crises).

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

VK Aantal WW-uitkeringen in het VK in april naar het hoogste niveau sinds 1996. Het aantal WW-
uitkeringen nam toe met 69% naar circa 2,1 miljoen uitkeringen. 
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Arbeidsmarkt (VIII) � 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 (XI) - overzicht onderzoeken
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Week 24 (08-06)

� Het aantal ondernemers in de detailhandel dat denkt het nog een jaar vol te kunnen houden is toegenomen van 9% in april 
naar 65% in mei, meldt het CBS. 

� VNO-NCW rapporteert dat 93 procent van ondervraagde branchedirecteuren meent dat de coronacrisis en lockdown een 
negatief effect op de bedrijfsvoering zullen blijven houden op middellange termijn.

Eerder onderzoek

� De ILO rapporteert dat ze in het 2e kwartaal een wereldwijde daling van 10.7% van gewerkte uren voorziet. Voor Europa 
wordt geschat dat het aantal gewerkte uren met 12.9% zal afnemen in Q2. Het verlies aan gewerkte uren kan volgens de 
ILO worden beperkt door een extensief �testing and tracing�-beleid (T&T). In een internationale vergelijking ziet de ILO dat 
tot 50% minder verlies aan gewerkte uren wordt bereikt in landen waar een sterk T&T-beleid is gevoerd dan in landen waar 
dat niet het geval is.  

� Door T&T heeft een land beter zicht op de verspreiding van het virus en hoeven er daarom minder maatregelen genomen te 
worden die een negatief effect op de economische ontwikkeling hebben. Daarnaast loopt door zichtbaar T&T-beleid het 
consumentenvertrouwen minder schade op en leidt T&T tot minder aanpassingen in de werkomgeving en betere continuering 
van het productieproces. 

� 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.  

� 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) 22 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 7 0 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 0 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 0 (2) 0 (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













Pagina 1 van 2 

Leden overleg Koninklijke Horecca Nederland

Pilot horecaschermen

Aanleiding
Om de horeca op een veilige en verantwoordelijke wijze meer gebruik te

laten maken van de ruimte die ze hebben, wordt onderzocht of en op 
welke wijze schermen kunnen worden toegepast in de horeca.  

 Hiertoe is in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Tilburg, VNG,
MKB een onderzoek door TNO gestart. 

 Er wordt gestreefd om op 24 juni 2020 een (voorgenomen) besluit te kunnen
in het MCCB over het al dan niet toestaan van het gebruik. 

 In deze memo wordt kort het plan van aanpak geschetst met daarin de
beoogde doelen en planning, alsmede de voorgestelde route voor 
besluitvorming.  

 Tevens is in de bijlage een tabel opgenomen met enkele scenario’s waarin
rekening wordt gehouden met verschillende uitkomsten van het 
onderzoek en in het geval de planning niet wordt gehaald.  

Plan van aanpak 
Er worden twee deelonderzoeken door TNO uitgevoerd:

1. Wat is het effect van de inzet van schermen in horeca mbt
verspreiding aerosolen?

i. Er wordt een literatuurstudie verricht;
ii. Er vinden indicatieve metingen plaats binnen in 4 locaties

in Rotterdam zonder aanwezige personen;
iii. Opstellingen die worden getest zijn gekozen in overleg

met KHN.
iv. Bevindingen worden in een rapportage opgeleverd 19 juni.

2. In hoeverre is het praktisch haalbaar wanneer schermen in horeca
worden geplaatst en tegen welke knelpunten loop je aan bij
toepassing?

i. Er vindt een indicatief onderzoek plaats tijdens de
metingen in Rotterdam waarbij interviews worden
afgenomen.

ii. Praktijk- en observationeel onderzoek waarbij binnen en
buiten met gasten geobserveerd wordt wat het effect van
de schermen is op gasten, bediening en directe omgeving.
Deze testen vinden in Tilburg en Rotterdam plaats.

iii. Deze testen vinden plaats in de week van 22 juni 2020.
Rapportage hierover vindt plaats na 24 juni, maar uiterlijk
voor 1 juli 2020.

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

Contactpersoon

T  070 751 50 50 

Datum
9 juni 2020

Projectnaam
Covid 19

Ons kenmerk
.
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1 Introductie 
 
In opmaat naar besluitvorming in de MCCb1 op 24 juni 2020 omtrent eventuele opschaling van het aantal 
bezoekers in de horeca, heeft de minister van Justitie en Veiligheid toegezegd onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van de eventuele opschaling door de voorgestelde opstelling en scherm inzet, opgesteld door 
Koninklijke Horeca Nederland.  
Hierop volgend heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan TNO 
gevraagd om de haalbaarheid van opschaling, door de inzet van zogenaamde (kuch)schermen (en daarmee 
de afschaffing van de �anderhalve meter maatregel� in de horeca), te onderzoeken. Voorgesteld onderzoek 
zal een bijdrage leveren aan de (politieke) besluitvorming met betrekking tot het verruimen van het aantal 
personen dat in een horecagelegenheid aanwezig mag zijn.  
 
De hoofdvraag binnen het onderzoek is als volgt: 
Is het mogelijk om gebruik te maken van (kuch)schermen (hierna schermen genoemd), in de horeca om de 
eis van anderhalve meter los te kunnen laten voor personen die zich aan weerszijden van de schermen 
bevinden? 
  
Met de uitvoering van verschillende onderzoeksactiviteiten die zich richten op onderstaande deelvragen, zal 
de hoofdvraag worden beantwoord: 
1. Wat is het effect van de inzet van  schermen in horeca m.b.t. verspreiding van potentieel 

virusbevattende deeltjes in de lucht (aerosolen)? 
2. In hoeverre is het �werkbaar� wanneer schermen in horeca worden geplaatst? 
 
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te 
creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. 
Hiertoe zijn wij bij wet opgericht als publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze TNO-wet geeft ons een aantal 
bijzondere taken en kaders en verbindt daaraan specifieke voorwaarden waaronder wij ons werk moeten 
uitvoeren. Het doel daarvan is dat wij onafhankelijk en betrouwbaar oplossingen kunnen blijven creëren voor 
de uitdagingen die de samenleving ons stelt. 

2 Referenties 
1) Telefonisch overleg tussen  (directeur Analyse en Strategie NCTV) en  

(directeur Nationale Veiligheid TNO) op 26 mei j.l. 
2) Telefonisch overleg tussen  (NCTV) en  (TNO) waarin verkend is wat de 

mogelijkheden zijn. 
3) Schriftelijk overeenkomen (per mail) van de scope van de opdracht en geschatte financiering van fase 1 

en fase 2 van het onderzoek op 28 mei j.l. 

3 Aanbieding 

3.1 Uitkomst 
De werkzaamheden die hierbij worden geoffreerd behelzen fase 1 van het onderzoek naar het effect van de 
inzet van schermen. Dat betreft een literatuurstudie om te komen tot een kwalitatieve risicoanalyse van de 
inzet van schermen, indicatieve meettesten op locatie (in de horeca) en beoordeling van �de werkbaarheid� 
van de eventuele inzet van schermen. 
De werkzaamheden zullen resulteren in een schriftelijk advies, inhoudende het effect van de inzet van 
schermen in de horeca. Het rapport is het resultaat van de onderzoeksactiviteiten uit fase 1 en is een 
indicatie tot eventuele opschaling.  

 
1 Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) 
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Om te komen tot een advies waarop opschaling binnen de horecabranche of vergelijkbare sectoren 
gebaseerd kan worden, zal naast dit onderzoek aanvullend onderzoek worden opgezet in een 
gecontroleerde omgeving (een laboratorium). Dit betreft fase 2 en is geen onderdeel van deze aanbieding.  
Fase 2 wordt middels een ander financieringstraject verder uitgewerkt.   
 

3.2 Aanpak 
De aanpak om op deelvraag 1 te kunnen antwoorden, is samengevat weergegeven in Figuur 1.  
 
 

 
Figuur 1. Grafische weergave aanpak deelvraag 1. 
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3.2.1 Literatuurstudie 

TNO zal een literatuurstudie uitvoeren op basis van in journals voorlopig of definitief gepubliceerde 
onderzoeken. Deze literatuurstudie moet niet worden gezien als een systematic review. De onderwerpen 
waarnaar gezocht wordt zijn: 
- De afmetingen van door mensen uit de luchtwegen geëmitteerde deeltjes onder verschillende 

omstandigheden, 
- Afmetingen van deeltjes waardoor mensen besmet kunnen raken met SARS-CoV-2, 
- Mogelijke routes voor besmetting. 

 

3.2.2 Selectie proeflocaties 

TNO ontvangt een aantal locaties van horecagelegenheden waar de experimenten (pilots) kunnen worden 
uitgevoerd. TNO heeft gezien de zeer krappe periode waarbinnen dit onderzoek moet zijn uitgevoerd de 
voorkeur voor horecagelegenheden in Rotterdam. Hierbij is het van belang dat deze locaties een goede 
representatie zijn van een grote, middelgrote en kleine horecagelegenheid. Op basis van een voorschouw 
van de aangeleverde locaties en het aanwezige ventilatie- en koelsysteem (natuurlijke ventilatie, 
mechanische afvoer door bijvoorbeeld afzuigkap in keuken of een afvoerventilator, balansventilatie, airco�s in 
de ruimte c.q. wand en plafondunits of een centrale installatie) zullen door TNO vier ruimtes in de locaties 
worden geselecteerd voor de pilots. Van deze locaties moeten plattegronden en indien beschikbaar 
principeschema�s van het ventilatiesysteem worden aangeleverd. Deze informatie wordt meegenomen in de 
analyse van de resultaten. 
  

3.2.3 Selectie (kuch)schermen 

In overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zal één type scherm worden geselecteerd waarvan het 
de verwachting is dat deze breed kan worden toegepast en goed presteren m.b.t. het voorkómen van 
verspreiding van de aerosolen. 
 

3.2.4 Opstelling in de horecagelegenheden 

In overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zal één opstelling van tafels en stoelen worden 
geselecteerd waarvan het de verwachting is dat deze breed kan worden toegepast. Hierbij is het met name 
van belang dat de posities van de tafels en stoelen eenduidig is gedefinieerd. Er zal worden vastgesteld op 
welke afstanden tot de emissiepositie wordt gemeten (variërend van 75 cm tot 125 cm) als de schermen zijn 
gepositioneerd.  
  
 



 

Copyright © 2020 TNO, The Hague   6/14  
  Offerte met nummer 956273 d.d. 8 juni 2020 
 

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag niet zonder de schriftelijke toestemming van TNO aan derden ter inzage of beschikking worden 
gesteld en mag door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ter evaluatie van deze offerte en van zijn/haar belang bij de verlening van de opdracht. 

 

V
er

si
e 

3.
5 

 2
8 

fe
br

ua
ri 

20
20

 

Figuur 2. Voorbeeld van de meetopstelling inclusief voorbeeld van opgestelde schermen. 

 

3.2.5 Uitvoering indicatieve metingen 

De metingen worden uitgevoerd in vier horecagelegenheden met een inrichting zoveel mogelijk conform de 
gedefinieerde opstelling. In verband met mogelijke effecten van de schermen op het stromingspatroon van 
de lucht in de ruimte is het van belang om de metingen uit te voeren in een volledig ingericht deel van de 
horecagelegenheid. Als de ruimte groter is dan het proefgebied, zal het gebied rondom het proefgebied 
normaal worden ingericht. In deze ruimte zijn tijdens de metingen geen cliënten of personeel aanwezig.  
 
Voorschouw 
Vrijdag 5 juni heeft er bij alle locaties een voorschouw plaatsgevonden. Bij deze schouw zijn naast 
medewerkers van TNO ook de begeleider vanuit de horecagelegenheid aanwezig geweest. Deze begeleider 
zal ook tijdens de metingen aanwezig zijn om communicatiestoringen zo veel mogelijk te elimineren. Tijdens 
deze voorschouw is de geschiktheid van de locatie door TNO beoordeeld en zijn afspraken  gemaakt over 
wat bij normale bedrijfsvoering de instelling van het ventilatiesysteem is. Deze afgesproken situatie zal 
tijdens de metingen wordt ingesteld. 
 
Vaststellen ventilatiesysteem 
Voor of na de deeltjesmetingen wordt op een separaat moment de ruimte en het ventilatiesysteem inclusief 
koeling en verwarming in beeld gebracht. Hierbij zullen de ventilatiehoeveelheden en stromen zo veel 
mogelijk in kaart worden gebracht. 
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Indicatieve metingen 
In de week van 8 t/m 12 juni 2020 zijn de metingen gepland. Om de verspreiding van aerosolen onder 
verschillende omstandigheden vast te stellen, zullen op een gedefinieerde plaats aerosolen worden 
geëmitteerd/verspreid op de gemiddelde ademhoogte van de cliënten, ca. 100 cm vanaf de vloer. De 
emissie van aerosolen zal in fase 2 van de meetprocedure (zie onder) continu plaatsvinden met een richting 
en snelheid die representatief zijn voor spreken, horizontaal met een uittredesnelheid van ca. 2 m/s in de 
richting van de tafel en met een volume van 20 l/min. Vanuit het oogpunt van vereenvoudiging kiezen we 
voor een constante emissiestroom in plaats van een natuurlijk intermitterend patroon bij praten. Gezien de 
uitvoerbaarheid kiezen we voor emissie van aerosolen met een aerosol generator. Deze produceert 
aerosolen met een afmeting van 0,2 m tot ca 1 m. 
Dit komt overeen met de luchthoeveelheid en snelheid die optreedt tijdens een intensief gesprek. De 
hoeveelheid geëmitteerde aerosolen zal de werkelijke hoeveelheid overstijgen om een betrouwbare meting 
te kunnen verrichten en boven de baseline concentratie uit te komen. Tijdens de emissie zal de hoeveelheid 
geëmitteerde aerosolen worden bepaald en wordt gelijktijdig op de vastgestelde (4) plaatsen gemeten wat 
de concentratie aerosolen is met en zonder de schermen, zie de voorgestelde opstelling in Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. Het primaire doel is hierbij om de aerogene overdracht tussen 
verschillende tafels te reduceren. Om de warmtelast van de personen te simuleren wordt gebruikgemaakt 
warmtebronnen van 80 Watt. Er worden door TNO zes van deze warmtebronnen ingezet bij: 
- het emissiepunt,  
- de tafelgast het dichtst bij de emissiebron, 
- op de 4 meetlocaties.  
 
Op deze wijze kan niet alleen de verspreiding van deze aerosolen worden vastgesteld maar ook het effect 
van de schermen daarop. Op een afstand van 150 cm zal de referentieconcentratie worden vastgesteld. De 
referentieconcentratie op 150 cm zal als acceptabele referentieconcentratie worden aangehouden. 
Vervolgens zullen op 4 kritische posities, die worden vastgesteld op basis van een korte rookproef, de 
concentraties worden vastgesteld op afstanden variërend van 75 cm tot 125 cm.  
 
De meetposities betreffen alleen posities van gasten (stoel) waarbij de samplehoogte ca. 100 cm betreft. De 
concentratie in het gebied waar personeelsleden zich bevinden valt i.v.m. de relatief korte verblijfstijd van de 
personeelsleden op die locatie, buiten de scope van het onderzoek. Wel zal op vaste momenten (t = 5 min., t 
= 10 min en t = 15 min) langs de tafel met aerosolemissie worden gelopen om het lopen van 
personeelsleden te simuleren. 
De meetprocedure bestaat uit 3 fasen: fase 1 betreft het bepalen van de baseline concentratie. Dit is de 
concentratie die zonder aerosol emissie aanwezig is bij ingeschakeld ventilatie en/of koelsysteem. 
Vervolgens, fase 2, wordt er gedurende 15 minuten geëmitteerd. Na deze 15 minuten wordt de emissie 
gestopt en wordt de afname van de concentratie vastgesteld over een periode van 20 minuten. Tot slot in 
fase 3 zal getracht worden om de concentratie te verlagen naar de initiële baseline concentratie. Er wordt 
continu gemeten waarbij er per minuut opslag van data plaatsvindt. Alle metingen worden i.v.m. de 
reproduceerbaarheid 3 maal uitgevoerd. 
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3.2.8 Rapportage  

Er worden twee rapporten voorzien: 
 Het eerste rapport betreft deelvraag 1 en heeft betrekking op het effect van de schermen op de 

verspreiding van aerosolen en is een bijdrage aan het politieke besluit dat op 24 juni moet worden 
genomen. Dat besluit hangt af van ook andere factoren. Het rapport wordt uiterlijk op 21 juni opgeleverd. 

 Het tweede rapport betreft deelvraag 2, die uitgebreider onderzoek vergt. Het rapport verschijnt uiterlijk 
op 3 juli. Het gaat dieper in op de werkbaarheid van de opstelling met (kuch)schermen. 

 
 
Rapportage deelvraag 1: Wat is het effect van de inzet van (kuch) schermen in horeca mbt 
verspreiding van potentieel virus bevattende deeltjes in de lucht (aerosolen)? 
 
Dit betreft de uitkomsten van de indicatieve metingen en het literatuur onderzoek. De resultaten van de 
metingen laten het effect van het toepassen van schermen zien op de verspreiding van aerosolen van 
verschillende afmetingen. De resultaten zijn alleen gebaseerd op de gemeten situaties. Deze kunnen niet 
zondermeer van toepassing worden verklaard voor andere situaties. 
 
Het inzicht kan gebruikt worden in de afweging of je kan komen tot besluitvorming richting opschaling dan 
wel locatie-specifieke opschaling (bij �positief� resultaat opschaling bij gelijkende panden) dan wel zicht op 
waar het onderzoek in de gecontroleerde omgeving verder op gericht moet worden teneinde 
generaliserende maatregelen te kunnen treffen.  
Ook zal in dit rapport een paragraaf worden opgenomen over de kwalitatieve risicoanalyse met betrekking tot 
buitenruimtes van de horeca. 
 
 
Rapportage deelvraag 2: In hoeverre is het �werkbaar� wanneer (kuch)schermen in horeca worden 
geplaatst? 
 
Dit betreft de uitkomsten van het indicatieve onderzoek naar de werkbaarheid. Dat zal zijn gebaseerd op 
semigestructureerde interviews met de horecaondernemers die betrokken zijn bij de metingen. 
 
Tweede rapport: Praktijk- en observationeel onderzoek naar werkbaarheid 
Dit rapport behandelt alleen deelvraag 2 naar de werkbaarheid van het gebruik van (kuch)schermen. Dat zal 
zijn gebaseerd op praktijkobservaties en aanvullende mini-interviews van bedienend personeel van dezelfde 
horecagelegenheden als waar de metingen hebben plaatsgevonden. 
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3.3 Planning van het onderzoek � fase 1 
 
  

Weken Activiteiten Bijzonderheden 

Week 1 (1 juni � 5 juni) Afstemmen plan van aanpak met 
opdrachtgever + stakeholders 
 
Voorbereidingen treffen om 
metingen uit te voeren 
 
Start literatuuronderzoek 
 

In deze week moeten de locaties 
worden aangereikt waar de testen 
zullen plaatsvinden. 
 
In deze week vindt overleg plaats 
met de locaties over afstemming van 
(kuch)schermen (om te komen tot 
overeenstemming met betrekking tot 
inzet schermen waarop de metingen 
kunnen plaatsvinden) 

Week 2 (8 juni � 12 juni) Vervolg literatuuronderzoek 
 
Indicatieve metingen op de 
locaties 
 
Indicatief onderzoek naar de 
werkbaarheid van de inzet van 
schermen 

Vinden plaats in de gemeente 
Rotterdam. Betreft een variatie van 
locaties (klein, midden en groot 
horeca). Er wordt gestreefd naar 
gelijkende variabelen om te zorgen 
dat de bevindingen niet enkel 
indicatief zijn voor die locatie maar 
waar verdergaande conclusies uit 
kunnen worden getrokken 

Week 3 (15 juni � 19 juni) Afronden onderzoeksactiviteiten 
 
Opstellen rapportage van de 
metingen en het indicatieve 
onderzoek naar de werkbaarheid. 
Deze wordt opgeleverd uiterlijk 21 
juni 2020 
 

Aan de opdrachtgever, de NCTV. 
Tussentijdse resultaten worden niet 
gedeeld met derden. Het afgeronde 
adviesrapport kan de NCTV in 
overleg met TNO delen. 

Week 4-5 (22 juni � 3 juli) Aan de hand van praktijk- en 
observationeel onderzoek 
vaststellen in hoeverre de inzet 
van schermen �werkbaar� is  
 
Rapportage van het praktijk- en 
observationeel onderzoek wordt 
opgeleverd uiterlijk 3 juli 2020. 
 

Aan de opdrachtgever, de NCTV. 
Tussentijdse resultaten worden niet 
gedeeld met derden. Het afgeronde 
adviesrapport kan de NCTV in 
overleg met TNO delen. 
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3.4 Voortgangsrapportages 
Er is gedurende het onderzoek veelvuldig afstemming tussen , TNO) en 
opdrachtgever , NCTV). In dit overleg wordt het verloop van het onderzoek besproken. 
 
Periodiek (2 maal per week) zal afstemming tussen alle betrokken partijen plaatsvinden: opdrachtgever 
NCTV, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Stadsmarinier Rotterdam en TNO. Tijdens dit overleg wordt de 
voortgang bewaakt, worden afspraken gemaakt en acties uitgezet en worden voorlopige resultaten 
besproken.  
 
Daarnaast vindt wekelijks afstemming plaats met , TNO) en projectleider en 
opdrachtgever. In dit overleg kunnen eventuele bijstellingen van onderzoek, scope of activiteit worden 
besproken, evenals de beoogde opzet en start van fase 2 en politiek bestuurlijke ontwikkelingen binnen dit 
vraagstuk.  
 
Indien nodig (wanneer door omstandigheden activiteiten niet kunnen plaatsvinden of aan TNO gevraagd 
wordt om een aanpassing te doen in scope of iets dergelijks) kan opgeschaald worden en op directieniveau 

 afstemming plaatsvinden. 
 

3.5 Randvoorwaarden 
- Het is van groot belang dat betrokken partijen open in overleg en in vertrouwen informatie kunnen delen. 

Het is voor het project noodzakelijk dat er geen mededeling worden gedaan aan mensen en partijen 
buiten deze groep. Het kan het onderzoek schaden wanneer hier vroegtijdig over gecommuniceerd 
wordt en er bijvoorbeeld �media� aan de deur meekijkt.  

- De onderzoekslocaties zijn i.v.m. de reistijd alle in Rotterdam. Uitgangspunt hierbij is dat een 
horecagelegenheid in Rotterdam niet wezenlijk anders is dan elders in het land. De interviews worden in 
horecagelegenheden in zowel Rotterdam als Tilburg afgenomen. 

- Koninklijke Horeca Nederland komt met een standaard opstelling met de schermen, uiteindelijk vast te 
stellen in overleg met TNO. 

- De horecagelegenheid draagt zorg voor voldoende materialen om de standaard opstelling met schermen 
te realiseren. 

- Voorschouw op 5 juni 2020 bij alle horecalocaties in Rotterdam i.v.m. het maken van afspraken over 
normaal gebruik, datum van metingen, voorbereidingen etc. De bij de voorschouw aanwezige 
horecamedewerker zal ook tijdens de metingen aanwezig zijn. 

- (Kuch)schermen conform de gedefinieerde opstelling en van het geselecteerde type worden 
aangeleverd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het primair gaat om de afscheiding tussen verschillende 
tafels.   

 
De opdrachtgever zorgt voor de aansluiting bij en het informeren van betrokken stakeholders en deelt 
resultaten tussentijds niet. 

3.6 Onderaannemers / Leveranciers 
Bij de uitvoering van de hierbij geoffreerde werkzaamheden zal een deel van de werkzaamheden worden 
uitbesteed 
 
De werkzaamheden die door derden zullen worden uitgevoerd, betreffen het beschikbaar stellen en 
bedienen van apparatuur voor emissie en meting van kleine deeltjes (aerosolen). 
 
  



 

Copyright © 2020 TNO, The Hague   13/14  
  Offerte met nummer 956273 d.d. 8 juni 2020 
 

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag niet zonder de schriftelijke toestemming van TNO aan derden ter inzage of beschikking worden 
gesteld en mag door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ter evaluatie van deze offerte en van zijn/haar belang bij de verlening van de opdracht. 

 

V
er

si
e 

3.
5 

 2
8 

fe
br

ua
ri 

20
20

 

4 Prijs  
De prijs van de werkzaamheden bedraagt naar schatting EUR 65.000,= exclusief btw, prijspeil 2020. 
 
De voornoemde prijs is inclusief de door TNO gemaakte reis- en verblijfkosten, materiële en outillage kosten. 
 
De definitieve prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie. De bestede uren, alsmede de overige voor 
dit project gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten en dergelijke, zullen daarbij in rekening worden 
gebracht. 
 
Het voornoemde totaalbedrag is een maximum. Dit maximum zal niet zonder schriftelijke toestemming van 
de opdrachtgever worden overschreden. 
 
 

5 Prijscondities 

5.1 Planning 
De prijs is gebaseerd op projectplanning zoals genoemd in paragraaf 3.3. 
Indien ten gevolge van niet aan TNO verwijtbare oorzaken moet worden afgeweken van het geplande 
schema, zullen de daaraan verbonden extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

5.2 Facturering 
De werkzaamheden zullen maandelijks achteraf worden gedeclareerd. 
 

6 Opdrachtvoorwaarden 
Op deze offerte zijn de 'Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten 
van Diensten 2018 (ARVODI-2018)�, van mei 2018, van toepassing inclusief de volgende van toepassing 
zijnde wijziging: 
 
Artikel 19 (voorschot) van de ARVODI-2018 is niet van toepassing (kredietstellingsgarantie niet nodig bij 
publiekrechtelijk lichaam). 
 

7 Wijzigingen 
TNO behoudt zich het recht voor om in geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen van de 
offerte, een aanpassing van de planning en/of de prijs te offreren. 
 

8 Geldigheidstermijn 
Deze offerte is geldig tot 15 juni 2020 
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IAO Covid-19 

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 16 juni 2020, 13.30 uur
Vergaderplaats NCTV 
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Weekduiding, omgevingsanalyse (NKC)

a. Terugkoppeling Veiligheidsberaad
b. Dashboard

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. Naleving (Nadere toelichting NKC)
b. Integraal leren en evalueren (Toelichting NCTV)
c. Ter informatie: COT 2e Survey ActieLeren

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma samenleving en Covid-19
a. Ter informatie: agenda ACC / MCC en namenlijst directeurenoverleg

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Actiepunten

Nationaal Crisis Centrum

Datum
16 juni 2020



 

 Pagina 2 van 2 

Nationaal Crisis Centrum
 
 

16 juni 2020

 
 

 

12. ICCb/MCCb-onderwerpen

a. Gewijzigde strategie (ICCb 17 juni) 
b. Communicatieboodschap (ICCb 17 juni) 
c. Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni) 
d. Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni) 

  
13. Rondvraag en sluiting 





Agenda
1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK) 
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 



1. Opening

•







3. Maximaal controleren (1)
a) Naleving (Nadere toelichting NKC)

Bijgevoegd
20200616 3a Advies_maatregel_afstand_houden-kort.docx
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Belangrijkste gedragsfactoren
Men vind het nog steeds belangrijk om afstand te houden en het draagvlak voor 
maatregelen is hoog. Maar door 4 gedragsfactoren daalt de motivatie en wordt het 
lastiger om afstand te houden.

1. Goede effecten van maatregelen: ontwikkeling RIVM-cijfers, mediaberichtgeving, 
urgentie, motivatie en risicoperceptie.

2. Ervaren emoties: meer ontspannen na eerste paniek.
3. Fysieke omgeving en ervaren eigen effectiviteit: het gevoel van kunnen.
4. Sociale omgeving: wat anderen doen en vinden.

8



Ad 1. Goede effecten van maatregelen

Corona lijkt onder controle. Mensen schatten de kans om ziek te worden lager in en zijn 
minder bang. Terwijl die kansen belangrijke bepalers zijn voor het wel of niet naleven van de 
maatregelen.

Adviezen 
- Focus in communicatie op lokale cijfers ( dashboard)
- Communiceer over toekomstige risico’s en waarom het naleven van regels nu belangrijk 
blijft. Bijv. met voorbeelden uit het buitenland. 
- Maak gevolgen voor de slachtoffers concreet ( doen de media)

9







Ad 4. Sociale omgeving: wat anderen doen en vinden.

Mensen conformeren zich aan wat anderen doen en vinden.meer mensen gaan soepeler 
met maatregelen om, dat heeft een sneeuwbaleffect.

Adviezen
- Communiceer descriptieve norm: 80% houdt zich aan de regels
- Communiceer de injunctieve norm (zet aan tot nadenken): 70% vindt het belangrijk....
- Houdt 1,5 meter norm zichtbaar en hoe kunnen mensen zelf zichtbaar maken dat zij zich

er aan houden (buttons, hoepels)?

12



Reacties
• Suggestie om hier vanuit gedragswetenschappen nog eens naar te kijken.
• NKC: NKC werkt dagelijks met hen. Adviezen zijn met hen opgesteld. NKC blijft hen uitdagen om ons te helpen met

hun expertise.
• De groep ‘ik heb hier geen boodschap aan’; hoe bereiken we deze? NKC neemt deze vraag mee naar de

onderzoekers.
• waarom wordt gesproken over “de eerste paniek”? NKC: eens, andere framing past hier beter; urgentie

verdwijnt, nieuwe prikkels nodig. Woord paniek niet van toepassing wat in samenleving is gezien.
• Hoe ziet vervolgproces er uit? NKC: komt morgen niet in ICCb; genoeg munitie om als NKC verder mee aan de slag

te gaan. Is geen onderdeel van ‘communicatieboodschap’ zoals vermeld bij voorraadagenda onderwerpen
ICCb/MCCb.

• Suggestie om beelden ‘corona-longen’ mee te nemen in de communicatie (naar analogie beelden op pakjes
sigaretten).

• In context trend afname draagvlak maatregelen suggestie om nu al na te denken over draagvlak als maatregelen
moeten worden geintensiveerd. NKC neemt deze suggestie mee.

13



3. Maximaal controleren (2)
b) Integraal leren en evalueren (Toelichting NCTV)

Bijgevoegd
20200616 3b Integraal leren en evalueren IAO 16 juni

c) Ter informatie: COT 2e Survey ActieLeren

Bijgevoegd
20200616 3c.1 Ter info COT Opbrengsten tweede survey - 28 mei 2020
20200616 3c.2 Ter info Opbrengsten tweede survey

14
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Aanleiding

• Zelf lering trekken uit proces, bruikbaar bij eventuele tweede golf;
• Diversie moties, zoals:

• Asscher - beleidsmaatregelen die aanpassing, wijziging of uitbreiding
behoeven bij toename;

• Asscher en Marijnissen - onafhankelijk advies over geleerde lessen van
genomen maatregelen;

• Veldman - nut en noodzaak van genomen coronamaatregelen.



Voorgesteld proces 

Pragmatisch:
Welke gezamenlijke lessen kunnen we trekken uit afgelopen periode 
die we kunnen gebruiken als er een tweede golf uitbreekt? (op alle 
vlakken: maatregelen, volksgezondheid, economisch, crisiscoördinatie)

Voorgesteld proces:
a. Volgende week ihkv overdracht een sessie, bijv olv Crisisplan





    n   
t   



Aanleiding

• WOB-verzoeken
• Onafhankelijk evaluatieonderzoek OVV van de corona crisisaanpak

• Voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en -organisatie, de
getroffen maatregelen en de uitfasering van de maatregelen.

• Effecten van crisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving
• Medische handelingen en economische steunmaatregelen buiten de focus

• Aangekondigde onderzoeken Algemene Rekenkamer naar testbeleid,
risico’s voor de overheidsfinanciën en de steunmaatregelen

• Mogelijke parlementaire ondervraging / enquête



Voorstel voor principes

• Feiten op een rij hebben (voorbeeld: sluitend narratief obv de feiten),
• Leren van onze lessen (voorbeeld evaluatie/action learning VWS: wat

zouden we nu anders doen voor een tweede golf?),
• In perspectief plaatsen (voorbeeld: vergelijkend onderzoek

effectiviteit aanpak verschillende landen).



Voorstel voor uitgangspunten

• Departementaal besloten = departementaal verantwoorden. Elk departement heeft zijn
archivering, feitelijke onderbouwing en organisatie op orde.

• Interdepartementaal besloten = interdepartementaal verantwoorden. Zoals:
• Evaluatie functioneren crisisstructuur: interdepartementaal
• Testbeleid: VWS
• Economisch steunpakket: departementen uit 5-hoek

• Sturen op consistentie van inhoud en op timing. Zoals:
• Procesafspraken en gezamenlijke uitgangspunten zijn nodig
• afstemmen aan voor- (ontvangen verzoeken) en achterkant (versturen antwoord)
• Afstemmingsoverleg is nodig (wanneer gaat wat naar buiten? hoe om te gaan met documenten

die met elkaar samen hangen? wat wordt wel/niet gelakt?)
• Gaat om archivering, behandelen WOB-verzoeken, parlementaire enquêtes,

parlementair onderzoek en evaluaties;
• Geoormerkte capaciteit noodzakelijk (specifiek juridisch), zodat reguliere

werkzaamheden door kunnen gaan.



Voorbeelden van nog te maken procesafspraken 

• Vaste contactpersonen per departement;
• Regulier (bijv 1 keer per week) interdepartementaal overleg;
• Documenten worden (zoveel mogelijk) beoordeeld door de opsteller (incl. zienswijze). Anderen

nemen die beoordeling over;
• Enkel verzonden e-mails worden gearchiveerd en beoordeeld. Zo wordt voorkomen dat er twee

keer dezelfde e-mail (anders) wordt beoordeeld;
• Voor verzending bespreken en controleren in (wekelijkse) werkgroep met als doel het controleren

van de stukken en te bepalen welke reactie hierop kan volgen vanuit o.a. TK en media;
• Voor verzending met de betrokken organisaties alles nogmaals doorlopen om inconsistenties en

fouten zoveel mogelijk te kunnen beperken;
• Proces inrichten voor eenduidige communicatie naar TK en media;
• Grove planning met elkaar delen welke inhoudelijke onderwerpen in welke volgorde worden

behandeld (bijv. eerst ICCb/MCCb en dan IAO);
• Afstemming met nog lopende processen (beheersing gezondheidsrisico's, samenleving en Covid-

19, beperken economische gevolgen).







4. Zorg voor kwetsbare personen
• Bezoekregeling: grosso modo passen verpleeghuizen nieuwe bezoekregeling toe. Nog veel verschillen en discussies, 

over maatwerk versus uniformiteit en juridische grondslag.
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5. Financieel - economisch
• Geen punten
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6. Caribisch gebied (BZK)
• Geen punten.



7. Internationaal
• Geen punten

31



8. Programma Samenleving en Covid-19
Bijgevoegd (ter informatie)
20200616 8.1 Agenda ACC-19 18 juni 2020
20200616 8.2 Conceptagenda MCC-19 23 juni 2020
20200616 8.3 Verslag ACC-19 11 juni 2020
20200616 8.4 Ledenlijst Directeurenoverleg Covid-19

• Procedure overgangsfase: dinsdag 23 juni in de middag IAO, aansluitend directeurenoverleg (voorstel vanaf 14.30u) 
met wisseling van de wacht (voor zover dat opgaat).

• Woensdag is nog overleg met SG’s over afwegingskader, naar verwachting donderdag meer duidelijkheid.
• Op korte termijn deelt projectorganisatie stuk met IAO-leden om eerste beeld te krijgen.

• Aanbod vanuit LOCC; met één telefoontje is betrokkenheid LOCC geregeld.
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9. Parlementair
• Debat is verplaatst naar 25 juni

33



10. Communicatie
• Zie sheets.

34





Omgevingsanalyse (1)

36

• De versoepeling van de coronamaatregelen vormt de rode draad door de berichtgeving in 
de media: de grenzen gaan weer open en we mogen weer op vakantie naar sommige landen in 
het buitenland. Tegelijkertijd hebben de versoepelingen ook een mogelijke keerzijde: er is al drie 
dagen sprake van een toenemend aantal coronapatiënten op de IC. Telegraaf citeert virologen die 
zeggen: "we moeten dit goed in de gaten houden!" Op social media leidt de versoepeling van de 
reisadviezen tot veel vragen en commentaar.
• Zorgen over het handhaven van de horecaregels groeien bij burgemeesters door het hele 
land. Sommige burgemeesters en de Koninklijke Horeca Nederland spreken hun wens uit voor de 
versoepeling van de regels. Veiligheidsregio's zien ook handhaving met elke volgende versoepeling 
een steeds groter probleem worden. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls ziet dat er 
geen versoepeling vanuit de overheid aan zit te komen. De "informatiefase" is volgens hem voorbij 
en gaat er opgetreden worden tegen horecazaken waar de 1,5 meterregel "stelselmatig" 
overtreden wordt.



Omgevingsanalyse (2)

• Er is over het algemeen veel aandacht voor de economische en maatschappelijke 
gevolgen van de coronacrisis. Hierbij dominant in het nieuws zijn de ramingen van het CPB 
en de brief van burgermeesters van vijftien (middel-)grote gemeenten die stellen dat de 
tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid groeien. 
• Volgens de GGD hebben de demonstraties op de Dam en in Rotterdam niet tot meer 
besmettingen geleid. Over deze demonstraties was onder het Nederlandse publiek veel 
verontwaardiging, omdat men zich niet aan de afstandsregels hield.
• De hele oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet een extern onderzoek naar 
de effectiviteit van de coronamaatregelen. Een stemming daarover splitste de Kamer precies 
in tweeën, waardoor vandaag een nieuwe stemming volgt. De oppositie wil snel lessen 
trekken om die bij een eventuele tweede golf te kunnen toepassen. Het kabinet vindt het bij 
monde van minister De Jonge nog te vroeg voor een evaluatie, maar sluit deze zeker niet uit 
op een later moment dit jaar.

Titel | Datum37



Omgevingsanalyse (3)

• De aanschaf van 300 miljoen coronavaccins door Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Italië is wederom reden voor veel berichtgeving. Gisteren werd bekend dat de landen 
gezamenlijk 750 miljoen euro betalen. Het is niet duidelijk hoeveel Nederland aan de koop 
kwijt is.
• De Raad voor de Rechtspraak is kritisch over de coronawet. De Raad vindt met name 
dat het kabinet duidelijker moet zijn over de gevolgen van de wet. Het moet voor burgers 
helder zijn wat de regels zijn waar ze zich aan moeten houden.
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Omgevingsanalyse (4)

• Vandaag is er weinig Corona gerelateerd nieuws voor OCW in de media. Wel veel 
aandacht is er voor een onderzoek van het ISO naar opgelopen studievertragingen als gevolg 
van de coronacrisis. Zo’n 54.000 studenten lopen vertraging op.
• Ambtenarenfonds ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT, samen 
goed voor zo'n 7,7 miljoen deelnemers, zitten onder een dekkingsgraad van 90 procent. Dat 
is de limiet in het nieuwe stelsel om een korting van de pensioenuitkeringen te voorkomen.

Titel | Datum39



Naleving – adviezen n.a.v. analyse

• Van landelijk naar lokaal: focus in de communicatie meer op lokale cijfers over infecties en 
specifieke uitbraken om te laten zien dat Corona nog steeds een risico vormt. 50 nieuwe 
infecties in Amsterdam vergroot bijvoorbeeld de urgentie meer dan 6 ziekenhuisopnames 
in heel Nederland.

• Lange termijn perspectief: op korte termijn lijkt Corona onder controle, maar de 
verwachting is dat dit niet zo blijft. Het is goed als de overheid en belangrijke stakeholders 
eenduidig en helder communiceren over toekomstige risico’s en waarom het naleven van 
de maatregelen nu urgent blijft. Voorbeelden uit het buitenland waarbij het virus weer 
opspeelt kunnen hierbij helpen.
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Acties NKC

• Toerisme: 
- Nederlanders op vakantie in NL
- Nederlanders op vakantie in buitenland (Wijs op Reis) 
- Buitenlanders naar Nederland (Netherlands & You)
- Re-open EU
- spreiding: hier moet je zijn.nl 
- boodschap, kanalen, timing

• Voorbereiding communicatie MCCB 24 juni ‘alternatieve aanpak’

41







12. ICCb/MCCb-onderwerpen
a) Gewijzigde strategie (ICCb 17 juni)
b) Communicatieboodschap (ICCb 17 juni)
c) Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni)
d) Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni)

• Jaap van Dissel is uitgenodigd voor ICCb 17 juni.
• NKC zorgt voor kernboodschap.
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13. Rondvraag en sluiting
• Donderdag 18 juni IAO met presentatie van RIVM.
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Actuele onderzoeken (III) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename

15-6-2020

21

Bezetting OV

Dashboard mobiliteit IenW: update van 10 juni

Verkeer & vervoer
Autoverkeer is nog 8% minder (maximaal was dit 41%)
Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% afname)
Gebruik OV met 73% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag
Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 39% (dat was 51% minder)
De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 20% gestegen (dit was 58% meer)
Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Goederenvervoer (CBS)
Binnenvaart: -3,5% t.o.v. 2019 (week 23, 1-7 juni)
Wegvervoer: -13,9% t.o.v. 2019 (week 23)















































Caribische delen van het Koninkrijk 

44

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) 22 (0) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 7 0 2

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 0 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 0 (2) 0 (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













Minder goed afstand houden: gedragsbepalende factoren en adviezen
Dienst Publiek en Communicatie  Ministerie van Algemene Zaken 
12 juni 2020 

Op basis van de campagne effectmonitor Alleen Samen die sinds 31 maart 2020 loopt, een 
aanvullend kwalitatief onderzoek op 11 juni 2020 en een externe peiling van Validators, hebben we 
gekeken naar factoren die van invloed zijn op het gedrag dat mensen minder vaak en goed 1,5 meter 
afstand houden. 

In algemene zin vinden mensen het nog steeds belangrijk om afstand te houden en is het draagvlak 
voor de maatregelen hoog. Meestal doen ze het ook goed. Maar door de goede effecten van de 
maatregelen, emoties en omgevingsfactoren daalt de motivatie en wordt het afstand houden 
moeilijker. We zien vier belangrijke factoren die van invloed zijn op het gedrag: 

1. Ontwikkeling RIVM cijfers en media berichtgeving, urgentie, motivatie en risicoperceptie
Corona lijkt onder controle. Mensen schatten de kans om ziek te worden lager in en zijn minder
bang. Mensen voelen minder motivatie en urgentie om strikt 1,5 meter afstand te houden.

2. Ervaren emoties: meer ontspannen na eerste paniek
Mensen willen graag terug naar het normale leven en hebben na alle eerste angst en beperkingen
meer behoefte aan vrijheid en ontspanning. Dit maakt dat mensen losser worden en het kan op
specifieke momenten ineens lastig zijn om afstand te houden.

3. Fysieke omgeving en ervaren eigen effectiviteit: gevoel van kunnen
Mensen komen meer mensen tegen: op straat, in het OV, op het terras, in bar en restaurant. Het is
drukker. Mensen die de maatregelen willen naleven, komen in situaties terecht waarin dat voor
mensen moeilijk is of het gewoonweg niet kan.

4. Sociale omgeving: wat anderen doen en vinden
Mensen conformeren zich aan wat anderen doen en vinden. Meer mensen gaan soepeler om met de
maatregelen en vinden het minder belangrijk om strikt afstand te houden dan eerder. Dit heeft een
sneeuwbaleffect.

Hierna wordt per factor kort omschreven wat onderzoek uitwijst. Per factor worden vervolgens 
mogelijke oplossingsrichtingen benoemd om het gedrag positief te beïnvloeden. We starten met een 
korte schets van het gerapporteerde gedrag.  







 
bron: monitor consumentengedrag Validators 

Uit onderzoek van Validators1 blijkt dat mensen zich vooral zorgen maken over een naderende 
economische crisis (64%, stabiel) en de gezondheid van naasten (54%, dalende trend). 37% maakt 
zich zorgen om de eigen lichamelijke gezondheid (stabiel). Het aandeel dat zich zorgen maakt over de 
eigen financiële situatie neemt langzaam af naar 31%. Zes op de tien hebben het moeilijk met de 
beperking in sociale contacten (64%, afname, niet in grafiek).  
 
 
2.       Ervaren emoties: meer ontspannen na eerste paniek 
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat veel mensen aangeven meer te ontspannen en zich steeds 
losser te gedragen, na een initiële opperste alertheid of zelfs paniekstand. Nu horeca weer open gaat 
en mensen vaker bij elkaar komen, kunnen onverwachte situaties ontstaan waarbij de regels ineens 
niet meer nageleefd worden. Mensen hebben zichzelf langere tijd beperkingen opgelegd en zijn soms 
toe aan ontspanning, ontlading en vrijheid2. In situaties waar ze deze ontspanning ervaren, is het 
strikt naleven van maatregelen niet goed mogelijk. Hoe goed de intenties ook zijn.  
 
Meer opgelucht en minder eenzaam  
Mensen voelen zich vaker opgelucht en minder vaak eenzaam. De positieve gevoelens van geluk en 
hoop prevaleren. Voor deze gevoelens geldt dat minstens de helft van de mensen deze meestal of 
voortdurend ervaart. Het aandeel mensen dat meestal of voortdurend opluchting ervaart is sinds 
vorige week toegenomen van drie op de tien naar vier op de tien. Het aandeel mensen dat zich 
eenzaam voelt is daarnaast afgenomen van één op de vijf naar één op de zeven (bron: campagne 
effectmonitor 10-06-2020).  
  
 
3.       Fysieke omgeving en ervaren eigen effectiviteit: gevoel van kunnen 
Mensen komen meer mensen tegen: op straat, in het OV, op het terras, in bar en restaurant. Het is 
drukker. Mensen die de maatregelen willen naleven, komen in situaties terecht waarin dat 
gewoonweg niet kan. 
 
                                                           
1 Monitor Consumentengedrag, uitgevoerd door Validators in samenwerking met de VU. Het veldwerk is doorlopend. Publicatie van 4 juni 
veldwerk t/m week 22 (2 juni). https://www.validators.nl/monitor-consumentengedrag/ 

 
2 https://www.destentor.nl/algemeen/gasten-van-der-valk-hotel-overtreden-coronaregels-bij-concert-volkszanger-john-west-konden-zich-
niet-meer-bedwingen~aa2cefc6/?referrer=https://www.google.com/ 



Supermarkten en winkels lastigste plekken om afstand te houden
De supermarkt is de plek waar mensen het vooral lastig vinden om afstand te houden, ongeveer de 
helft heeft hier moeite mee. Ook in winkels vinden mensen dit lastig. Sinds vorige week geven wel 
meer mensen aan dat het weer beter lukt om in de supermarkt 1,5 meter afstand te houden, maar 
nog steeds blijft de helft het lastig vinden. Ook in andere winkels lukt het sinds 21 mei weer meer 
mensen om afstand te houden. In de andere situaties zien we geen significante ontwikkelingen.  
 
Uit het kwalitatieve 

 
 

iet 
 

bron: campagne-effectmonitor Alleen Samen 10-6-2020 

 
 
4.       Sociale omgeving: wat anderen doen en vinden 
Mensen zoeken elkaar weer meer op en hebben sociaal en fysiek wat meer contact. Mensen nemen 
het minder nauw met de maatregelen en dit heeft een versterkend effect: mensen conformeren zich 
aan het gedrag van anderen én aan wat ze denken wat anderen vinden. In een groep waarin anderen 
zich minder aan de  afstand houden of het gevoel hebben dat anderen afstand houden minder 
belangrijk vinden doet iemand dat ook eerder niet. Dit wordt bevestigd in het kwalitatieve 
onderzoek.  
Wel leeft de meerderheid de afstand maatregel nog steeds na  en vinden de meeste mensen het nog 
steeds belangrijk om hem na te leven (bron: effectmonitor Alleen Samen). Ook treed gewenning op  
van dit  Dit heeft een positieve invloed op de naleving.  
 
 
Tot slot 
Het draagvlak voor de maatregelen is hoog:  75% heeft vertrouwen in het effect van de maatregelen 
op het afremmen van de verspreiding van corona en dit is op dit moment stabiel.  
De Rijksoverheid wordt echter steeds minder als betrouwbare informatiebron gezien.  Daarnaast 
neemt de tevredenheid over de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid al enige tijd langzaam
af. Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt de Rijksoverheid een betrouwbare bron van 
informatie over het coronavirus. In het begin van de crisis lag dit op 70%. (bron campagne 
effectmonitor Alleen Samen).  
In het kwalitatieve onderzoek geven mensen aan dat door de versoepeling de maatregelen voor hun 
gevoel complexer zijn geworden. Ook lijkt er nu na de eerste  crisissituatie meer ruimte en aandacht 
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Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 19 juni 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV 
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
a. Dashboard
b. Omgevingsanalyse (NKC)
c. Beeld RIVM

3. Thema Maximaal controleren (VWS)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma samenleving en Covid-19

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Actiepunten

12. ICCb/MCCb-onderwerpen
a. Gewijzigde strategie (ICCb 17 juni)
b. Communicatieboodschap (ICCb 17 juni)
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c. Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni)
d. Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni) 

  
13. Rondvraag en sluiting 

a. Projectvoortgang interdepartementale archivering hotspot COVID-19





Agenda
1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK) 
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 



1. Opening

•



2. Algemeen beeld



3. Maximaal controleren (1)

5



4. Zorg voor kwetsbare personen

6



5. Financieel - economisch
• Geen punten
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6. Caribisch gebied (BZK)
• Geen punten.



7. Internationaal
• Geen punten
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8. Programma Samenleving en Covid-19

10



9. Parlementair

11



10. Communicatie
• Zie sheets.
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12. ICCb/MCCb-onderwerpen
a) Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni)
b) Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni)
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13. Rondvraag en sluiting

15





















Stevige economische krimp verwacht

10

17-6-2020

� BBP daling NL van 1,7% in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal zal dit fors 
negatiever zijn.

� 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. Herstel in 2021 zeer onzeker.

Ramingen voor NL BBP 2020 BBP 2021

CPB (basisscenario) (link) -6,4% +3,3%

DNB (link) -6,4%, scenario's:   
-3,4% tot -11,8%

+2,9%

Europese Commissie (link) -6,8% +5%

OESO (scenariostudie, link) -8,0% / -10,0% +6,6% / +3,4%

IMF (link) -7,5% +3%

ING (link) -6% tot -8%

Rabobank (link) -5,7% +2,9%
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� In april daalde het aantal werkzame personen met 1,8%. Deze historische daling vertaalde zich maar 
ten dele in een stijging van de werkloosheid (van 2,9% naar 3,4%). Het merendeel van de baanverliezers 
trok zich terug van de arbeidsmarkt. Daarbij trokken vooral jongeren en vrouwen zich terug.

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: 
samenhang met beleid

� Vanuit internationaal perspectief is de daling 
in het aantal werkzame personen echter 
beperkt. Binnen de groep van landen waarover 
data t/m april beschikbaar is, liet alleen Zweden 
een kleinere daling zien (0,5%). De daling in 
andere Europese landen was groter, en aanzienlijk 
groter in Canada en de Verenigde Staten (14% in 
beide landen).

� De daling was groter in landen met weinig werktijdverkorting en beperkte ontslagbescherming, 
en die hebben ingezet op het verhogen van uitkeringen. Nederland is wat betreft werktijdverkorting 
in continentaal Europa een `middenmoter�, maar kent wel relatief stringente ontslagbescherming voor vaste 
contracten. In Canada en de VS wordt relatief weinig gebruik gemaakt van werktijdverkorting en is de 
ontslagbescherming relatief beperkt. Daar is werkloosheidsuitkering tijdelijk aanzienlijk verhoogd, dit 
vergroot de uitstroom uit de werkgelegenheid en beperkt de instroom.

Bron: CPB
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Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro�s vergelijking 2019 en weken coronauitbraak
2020 (data tot W23 1-5juni). 7 uit 10 categorieën dalen. Totaal daalt met 32,5% t.o.v. 2019.

Actuele onderzoeken (I) � Daling advertentie-uitgaven in NL 
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



Actuele onderzoeken (II) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename

17-6-2020
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Bezetting OV

Dashboard mobiliteit IenW: update van 10 juni

Verkeer & vervoer
� Autoverkeer is nog 8% minder (maximaal was dit 41%)
� Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% afname)
� Gebruik OV met 73% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag
� Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 39% (dat was 51% minder)
� De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 20% gestegen (dit was 58% meer)
� Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Goederenvervoer (CBS)
� Binnenvaart: -3,5% t.o.v. 2019 (week 23, 1-7 juni)
� Wegvervoer: -13,9% t.o.v. 2019 (week 23)
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Recente onderzoeken (IV) 
Terugval woningmarkt verwacht

� Raming DNB van de huizenprijzen: gemiddeld +4,3% in 2020 en �2,5% in 2021 (link)
� Raming Rabo: gemiddeld +5,6 in 2020 en -2,9% in 2021 (link)

� Vertrouwen woningmarkt daalt:
� Eigen Woonindex van ING is eerst sinds 2013 met indexwaarde van 91 onder de 100
� Vertrouwensindicator van Vereniging Eigen huis/Tu Delft: met een waarde van 98 zijn er iets 

meer pessimisten, en is laagste niveau sinds 2014 bereikt. 

� 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)

� Vrijdag juni komt het Kadaster met transacties van mei 2020. Dit betreft vooral 
koopovereenkomsten uit maart 2020. Deze cijfers moeten dus meer inzicht geven in een 
mogelijk corona-effect.











Arbeidsmarkt (V) � WW-aanvragen internationaal 
opgelopen 

17-6-2020

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 23 mei waren er 2.123.000 werkloosheidsaanvragen, een afname van 323.000 t.o.v. 
de week daarvoor. 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 Werkloosheid is sinds de crisis met 200.000 toegenomen, dit is een ongeveënaarde toename in de 

recente Deense geschiedenis (hogere aantallen die veel sneller bereikt werden dan in eerdere crises).

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

VK Aantal WW-uitkeringen in het VK in april naar het hoogste niveau sinds 1996. Het aantal WW-
uitkeringen nam toe met 69% naar circa 2,1 miljoen uitkeringen. 
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Arbeidsmarkt (VIII) � 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 (XI) - overzicht onderzoeken
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17-6 2020

Week 24 (08-06)

� Het aantal ondernemers in de detailhandel dat denkt het nog een jaar vol te kunnen houden is toegenomen van 9% in april 
naar 65% in mei, meldt het CBS. 

� VNO-NCW rapporteert dat 93 procent van ondervraagde branchedirecteuren meent dat de coronacrisis en lockdown een 
negatief effect op de bedrijfsvoering zullen blijven houden op middellange termijn.

Eerder onderzoek

� De ILO rapporteert dat ze in het 2e kwartaal een wereldwijde daling van 10.7% van gewerkte uren voorziet. Voor Europa 
wordt geschat dat het aantal gewerkte uren met 12.9% zal afnemen in Q2. Het verlies aan gewerkte uren kan volgens de 
ILO worden beperkt door een extensief �testing and tracing�-beleid (T&T). In een internationale vergelijking ziet de ILO dat 
tot 50% minder verlies aan gewerkte uren wordt bereikt in landen waar een sterk T&T-beleid is gevoerd dan in landen waar 
dat niet het geval is.  

� Door T&T heeft een land beter zicht op de verspreiding van het virus en hoeven er daarom minder maatregelen genomen te 
worden die een negatief effect op de economische ontwikkeling hebben. Daarnaast loopt door zichtbaar T&T-beleid het 
consumentenvertrouwen minder schade op en leidt T&T tot minder aanpassingen in de werkomgeving en betere continuering 
van het productieproces. 

� 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.  

� 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 

40

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) 22 (0) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 6 0 0

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 0 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 0 (2) 0 (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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Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 19 juni 2020, 10.00 uur
Vergaderplaats NCTV 
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
a. Dashboard PD-Covid-19
b. Dashboard VWS
c. Omgevingsanalyse (NKC)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
Noodvoorraad PBM buiten de zorg (bijlage)

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal

8. Programma samenleving en Covid-19
Stavaza afwegingskader
Overzicht vergaderschema komende vier weken (bijlage)
Stavaza overdracht

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Actiepunten

Nationaal Crisis Centrum

Datum
18 juni 2020 
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12. ICCb/MCCb-onderwerpen
a. Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni) 
b. Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni) 
c. Proces & besluit beëindigen LOCC-N / nieuwe opdracht LOT-C

13. Rondvraag en sluiting
a. Projectvoortgang interdepartementale archivering hotspot COVID-19 (ter 

info) (bijlage) 
b. IAO 26/6 onder begeleiding van Crisisplan 





Agenda
1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Thema Maximaal controleren (VWS)
4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)
5. Thema Financieel-economisch (EZK) 
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Internationaal
8. Programma Samenleving en Covid-19
9. Parlementair
10. Communicatie
11. Actiepunten 
12. ICCb/MCCb-onderwerpen
13. Rondvraag en sluiting 



1. Opening





Omgevingsanalyse (1)

5

• Demonstratie tegen coronabeperkingen in Den Haag verboden
• Corona wet zal niet per 1 juli in werking treden
• SER slaat alarm: tekort aan zorgpersoneel
• Media aandacht voor de anderhalvemeterregel in het VO. Tieners moeten weer naar school.
• Bedrijven maken 'gretig' gebruik van de regeling van het kabinet om belastinguitstel te krijgen 

(185.000 Nederlandse ondernemers)
• Foute testuitslagen Dordrecht





4. Zorg voor kwetsbare personen
• Vragen in de media over schaarste PBM’s in verpleeghuizen, het opnemen van schaarste in de richtlijnen van RIVM 

en de bezoekregelingen in verpleeghuizen. Gaat ook over juridische grondslag van de beperkingen.
• Insteek is om vooral de dialoog aan te gaan. Gesprek met o.a. Zegveld wordt voorbereid.

7



5. Financieel - economisch
• Geen punten

8



6. Caribisch gebied (BZK)
• Geen punten.



7. Internationaal
• Geen punten

10



8. Programma Samenleving en Covid-19
• Beschrijving instrumenten, proces en afwegingskader PSC (zie volgende sheets incl. reacties)

• Planning overleggen komende 4 weken (zie volgende sheets)

• Stand van zaken overdracht
- Goed overleg geweest met kernteam NCTV
- We zien een duidelijk tekort aan juristen, oproep om goed juristen aan te dragen

11























10. Communicatie
• Zie sheets.

22



Acties NKC

• Voorbereiding communicatie MCCB 24 juni ‘alternatieve aanpak’
• Boodschap bij Covid19-wet
• Actualisatie basisteksten op basis van nieuwe richtlijnen of adviezen gedragsexperts
• Catshuis zondag: voorstellen t.a.v. uitingen rouw en treurnis
• Voorbereidingen voor overdracht NKC-taken aan nieuwe programmadirectie communicatie
• Op landelijk 0800 nummer veel vragen van mensen die moeten wachten op testuitslagen
• In media veel berichten over rijen op Schiphol zonder afstand en over het verbieden van 

de demo zondag

23





12. ICCb/MCCb-onderwerpen
a. Maatregelenpakket vanaf 1 juli (I/MCCb 24 juni)
b. Besluitvorming regeling nood- en kinderopvang (I/MCCb 24 juni)
c. Proces & besluit beëindigen LOCC-N / nieuwe opdracht LOT-C

25









Dep. VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3 

Dep. VERTROUWELIJK

IAO

Projectvoortgang archivering van de hotspot COVID-19
crisis

Doel nota
Ter bespreking Ter Besluitvorming Ter informatie Anders, namelijk:

Aanleiding
De NCTV is aangewezen als actiehouder om de archivering van de hotspot 
COVID-19 crisis binnen het Rijk interdepartementaal te coördineren om zo zorg te 
dragen dat elke archiefvormer in staat wordt gesteld dat alle relevante informatie 
in kaart wordt gebracht en op een zorgvuldige en eenduidige manier wordt 
vastgelegd voor blijvende bewaring. Half mei is het projectplan vastgesteld en 
besloten dat het project gaat landen in het project nafase. Hieronder wordt de 
voortgang beschreven en aandacht gevraagd voor haast maken met de inrichting 
van overdracht richting project nafase. 

Gevraagde actie(s) en advies
Gevraagd wordt om:  

- kennis te nemen van de voortgang van het project;
- kennis te nemen van de stand van zaken mbt de overdracht en noodzaak

om haast te maken met de concrete inrichting van project nafase.

Toelichting op het advies
Na het vaststellen van het projectplan van de interdepartementale archivering 
hotspot COVID-19 hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Er zijn 
veel vragen beantwoord en er is veelvuldig meegedacht (complexe) 
archiveringsvraagstukken. Hieronder worden enkele ontwikkelingen nader 
toegelicht.   

Op dinsdag 26 mei jl. heeft een eerste digitale bijeenkomst plaatsgevonden 
waarin kennis is gemaakt met de gehele doelgroep, de projectvoortgang wordt 
besproken, de rol van het Nationaal Archief (NA) en het Rijksprogramma voor 
duurzame digitale informatiehuishouding (RDDI) zijn besproken en zorgen zijn
gedeeld. De zorgen zitten voornamelijk in de grote hoeveelheid informatie, de 
hoeveelheid mails en (app/sms/threema/signal) berichten die zijn verstuurd 
tijdens de crisis. Daarnaast is uitgebreid gesproken over hoe een begin- en 
einddatum voor de Hotspot per departement of organisatieonderdeel wordt 
vastgesteld.

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

Contactpersoon

T 06
E 

minjenv.nl

Datum
18 juni 2020
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Daarnaast heeft op 15 juni jl. een tweede inhoudelijke sessie plaatsgevonden 
waarin enkele inhoudelijke onderwerpen zijn besproken. Het NA heeft een 
inhoudelijke presentatie gegeven over hoe relevante informatie wordt vastgesteld.
RDDI heeft de deelnemers meegenomen in het genomen besluit over welke 
berichten uit berichtenapps moeten worden opgeslagen en hoe dit praktisch moet. 
Ook is teruggeblikt op de eerste sessie, het vaststellen van een begin- en 
einddatum en hoe om te gaan met social media. 

Na het opleveren van het eerste sjabloon begin mei is ook het tweede sjabloon, 
het informatieoverzicht, is zoals eerder aangekondigd opgeleverd aan de 
doelgroep. Het informatieoverzicht wordt door de doelgroep ingevuld en maakt 
inzichtelijke welke informatie er bij de archiefvormer is en onder het 
zorgdragerschap valt. Veel organisaties uit de doelgroep zijn nog bezig met het 
invullen van het afbakeningsdocument. Daarna kan men beginnen aan het 
informatieoverzicht.   

Er is ook nog een vervolg gegeven aan de derde hoofdlijn: de duurzame 
toegankelijkheid. De informatie moet ook duurzaam toegankelijk zijn voor 
anderen en op lange termijn binnen de context. Hiervoor zijn twee digitale 
bijeenkomsten geweest met een kleinere expertise groep. De expertise werkgroep 
gaat verder onder leiding van CIO-Rijk zodat de uitkomsten ook kunnen worden 
geborgd in het vervolg en de dagelijkse bezigheden. Dit gebeurt in samenwerking 
met RDDI en met advisering van NA. Getracht wordt om op korte termijn een 
richtlijn en zelfstuurinstrument te maken zodat de doelgroep op eenvoudige 
manier kan beoordelen of een meer intensieve scan nodig is. Dit kan pas gebruikt 
worden nadat het informatieoverzicht is ingevuld. 

Overdracht: 
Het project is nu onder opdrachtgeverschap van het IAO ondergebracht in de
crisisorganisatie. In het IAO van 25 mei jl. is afgesproken dat de nazorg van het 
interdepartementale project (beantwoorden vragen over gebruik sjablonen, het 
beheer van de sjablonen en organiseren van digitale bijeenkomsten met de 
doelgroep) over wordt gedragen aan het project nafase. Echter is nog geen 
concrete invulling gegeven aan het project nafase. Gezien de urgentie van dit
onderwerp en de samenhang met de grote hoeveelheid WOB-verzoeken, is de 
nadrukkelijke vraag om haast te maken met de invulling en het aanwijzen van 
een verantwoordelijke in project nafase.

Daarnaast houden de IAO’s na afschaling van de crisisorganisatie op en zal de 
verantwoording over het project worden afgelegd in het directeurenoverleg. 

Dilemma's

Politiek-bestuurlijke context
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Actuele onderzoeken (II) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename

18-6-2020

19

Bezetting OV

Dashboard mobiliteit IenW: update van 10 juni

Verkeer & vervoer
Autoverkeer is nog 8% minder (maximaal was dit 41%)
Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% afname)
Gebruik OV met 73% afgenomen (dit was maximaal 87% minder)

Reisgedrag
Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 39% (dat was 51% minder)
De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 20% gestegen (dit was 58% meer)
Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Goederenvervoer (CBS)
Binnenvaart: -3,5% t.o.v. 2019 (week 23, 1-7 juni)
Wegvervoer: -13,9% t.o.v. 2019 (week 23)







































Caribische delen van het Koninkrijk 

38

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) 23 (+1) 101 (0) 77 (0)

Aantal actieve besmettingen 0 0 0 6 0 0

Aantal ziekenhuisopnamen actueel
(cumulatief) 0 0 0 0 (4) 0 (13) 0 (24)

Aantal patiënten op IC actueel
(cumulatief) n.v.t. n.v.t n.v.t. 0 (2) 0 (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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LOT-C
Landelijk Operationeel Team Corona
Sectie 2, Continuïteit en Schaarste 

Aan: Interdepartementaal Afstemmings Overleg (IAO)

 

Onderwerp: Inrichting noodvoorraad PBM voor cruciale processen in vitale 
sectoren. 

Datum: 11 juni 2020

Advies 

Een opdracht verstrekken ten einde de noodvoorraad PBM inclusief een
beheers- uitvoeringsorganisatie in te richten.
o In deze opdracht uit te gaan van een berekende noodvoorraad PBM voor

twee maanden;
o In deze opdracht uit te gaan van de reikwijdte ‘cruciale processen in

vitale sectoren’ uit de lijst vitale sectoren en cruciale beroepen;
o Als kengetal voor de bepaling van de noodvoorraad de in de bijlage

toegevoegde berekening te gebruiken
In te zetten op het gezamenlijk optrekken op het gebied van de
planvorming omtrent noodvoorraden voor zowel de cruciale processen in
vitale sectoren en de zorgsector
Een vervolgopdracht te geven inzake het opstellen van een notitie inzake de
coördinatie en verdeling van schaarse middelen ten tijde van crisis

Aanleiding 

Tijdens de huidige crisis is duidelijk geworden, dat er in Nederland voor een dergelijke 
situatie niet voldoende PBM voorradig zijn. Om dit probleem voor de zorg te ondervangen 
heeft VWS besloten om de bevoorrading van de zorg op het gebied van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) centraal in te richten. Hiervoor is door het Ministerie van 
VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht.  

Echter, naast de zorg, hebben ook organisaties en instanties die verantwoordelijk zijn voor 
cruciale processen in vitale sectoren een structurele behoefte aan PBM. Deze organisaties 
en instanties hebben de PBM nodig om te voorkomen dat deze maatschappelijke 
bedrijfsactiviteiten stilvallen. Om tijdens de crisis aan deze vraag te kunnen voldoen, is in 
opdracht van het Ministerie van VWS bij het LOT-C een centraal coördinatie punt PBM 
ingericht. Deze ontwikkelingen beslaan in totaal een tijdsbestek van meerdere 
weken/maanden. 
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Door deze ontwikkelingen is een aantal zaken duidelijk geworden: 

Nederland had bij aanvang van de crisis niet voldoende PBM voorradig
Productie van PBM was bijna volledig gelokaliseerd in Aziatische landen (met
name in China)
Het duurt langere tijd om een werkende supply chain in te richten waarmee de
bevoorrading van PBM gegarandeerd kan worden.
Opstart van productie in eigen land heeft tijd nodig
Er is geen nationale planvorming inzake inrichting van coördinatie en verdeling
van schaarse middelen voor vitale en cruciale sectoren.

Dit is voor een toekomstige crisis niet wenselijk. Voor een eventuele toekomstige crisis, 
waaronder een pandemie, moeten onder andere de PBM bevoorrading en levering vanaf 
het begin van de crisis gegarandeerd zijn. Het Veiligheidsberaad heeft daarom in algemene 
zin aangegeven, dat Nederland voor de toekomst over een noodvoorraad PBM zou moeten 
beschikken. VWS onderschrijft dat een noodvoorraad gewenst is. Deze noodvoorraad zou 
tijdens de beginperiode van een eventuele volgende pandemie moeten kunnen voorzien in 
de eerste behoeften op het gebied van PBM. Daarnaast zou een dergelijke noodvoorraad 
de tijd genereren, die benodigd is om een goede en betrouwbare PBM supply chain in te 
richten, zonder dat in de tussentijd verschillende sectoren met tekorten op het gebied van 
PBM te kampen krijgen. 

Vervolgstappen 

Om op een onderbouwde manier noodvoorraad aan te kunnen leggen dient eerst te worden 
bepaald hoe groot de noodvoorraad dient te zijn. Om dit goed in kaart te brengen is 
besloten om deze opdracht deels door LCH en deels door LOT-C in samenwerking met Rijks 
Inkooporganisatie uit te laten voeren. De eerste, om de grootte van de aan te leggen 
noodvoorraad PBM voor de zorgsector te bepalen. LOT-C heeft dezelfde opdracht gekregen 
voor de niet-zorgsectoren.  

Om de grootte onderbouwd te kunnen bepalen is een aantal factoren belangrijk. 
De eerste factor is de tijdperiode, met andere woorden: hoe lang is de periode dat de
noodvoorraad moet afdekken. Ten aanzien van de tijdperiode is de aanname dat een
voorraad van twee maanden voldoende moet zijn om in voorkomend geval een goede
en betrouwbare supply chain in te richten die de noodvoorraad weer kan aanvullen en
de verschillende sectoren kan bevoorraden met de benodigde PBM.
De tweede factor het verbruik. Het totale aantal medewerkers voor de niet-zorg
sectoren die PBMs gebruiken (regulier verbruik of extra verbruik ten aanzien van de
crisisvorm (bijv. pandemie Covid-19) en het verbruik per persoon is op dit moment
niet exact vast te stellen. Het is daarom noodzakelijk om hierin een aantal aannames
te doen, waardoor er borging plaatsvindt van eventueel noodzakelijke behoeften. In
bijlage 2 worden deze aannames verder toegelicht.
De derde factor in deze opzet zijn de inkoopkosten van een noodvoorraad. Een
methodiek om naar de omvang en kosten te kijken is door het vaststellen van een
zogeheten virtueel persoonlijk PBM pakket. In een dergelijke pakket worden de
hoeveelheden van de verschillende artikelen opgenomen die benodigd zijn om aan de
totale behoefte van een individuele medewerker behorende tot een specifieke groep
medewerkers uit een vitale sector, dan wel medewerker met een cruciaal beroep te
kunnen voldoen. Op basis van de vaststelling van dit pakket, kun je de totale behoefte
PBM extrapoleren.
Defensie heeft in het verleden al een dergelijk virtueel persoonlijk PBM-pakket
bepaald. Dit pakket is een rekentool waarmee makkelijker gerekend kan worden met
een dagelijks verbruik van PBM per persoon. (Dit houdt in dat op basis van dit pakket
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per persoon, vermenigvuldigd met het totaal aantal personen en het aantal dagen, dat 
de voorraad moet afdekken, je gemiddeld genomen voldoende voorraad hebt. (Het 
pakket is dus slechts een rekenmethode, geen uitgifte hoeveelheid)  Met een dergelijke 
PBM-pakket zouden de gemiddelde kosten per persoon per dag op  liggen.  
Als voorbeeld: iemand die in een biolab werkt en 10 FFP3 maskers per dag gebruikt, 
1 schort en 5 paar handschoenen is per dag meer kwijt dan een medewerker van 
bijvoorbeeld een hulpdienst die 2x per dag bij een huis/gezin naar binnen moet met 
een FFP2 masker en handschoenen.) Een andere term om deze rekenmethode te 
benoemen is een  SDOS (Standard Day Of Supply). Ook dit geeft een gemiddeld 
verbruik per persoon, per dag weer. Waardoor er een eenvoudige manier ontstaat om 
een prognose te doen van een totaal verbruik PBM over een langere periode van een 
grotere groep mensen. Beide methode staan volledig los van een uitgifte hoeveelheid. 
De uiteindelijke fysieke uitgifte wordt gedaan aan de hand van een daadwerkelijke 
aanvraag van een instantie na dat er bij die betreffende instantie een behoefte aan 
PBM in ontstaan. 
Een dergelijke pakket voorziet in de gemiddelde verdeling van de behoefte aan PBM.
Door gebruik te maken van een dergelijke pakket, ontstaat er een evenwichtige
opbouw van de algemene voorraad. Uit deze voorraad kan dan vervolgens de
noodzakelijke behoeftestelling van een organisatie geleverd worden. Het huidige
pakket is samengesteld op basis van de meest voorkomende behoefte aan PBM van
organisaties buiten de zorg.

In de bijlagen is een uitwerking gemaakt op basis van een aantal reeds bekende aantallen 
personeelsleden bij de Operationele diensten. Daarnaast is er een aanname gedaan dat de 
gemiddelde aantallen gebruikers van PBMs in de Rijksdiensten in de vitale sector en de 
overige organisaties in de vitale sectoren overeenkomt met het aantal medewerkers van 
de operationele diensten. Deze aanname wordt gedaan, omdat er op dit moment geen 
andere cijfers beschikbaar zijn. Op basis van deze huidige berekening, zijn de kosten van 
PBM ten behoeve van een nationale noodvoorraad eenmalig . Daarbij 
omen dan nog een veel lagere periodieke kostenpost om de voorraad op te (laten) slaan 
en te beheren. 

Overwegingen 
Indien over gegaan wordt tot het daadwerkelijk inrichten van een noodvoorraad PBM voor 
buiten de zorg, dan zijn er een paar overwegingen die bij de inrichting daarvan 
meegenomen dienen te worden. 
De eerste overweging betreft de houdbaarheid van PBM. Door de beperkte houdbaarheid 
van PBM is het niet kostenefficiënt om een fysieke noodvoorraad aan te leggen in een 
warehouse welke enkel ten tijde van een crisis benut kan worden. Het risico is groot, dat 
tijdens de eventuele volgende crisis de noodvoorraad PBM niet meer bruikbaar is. Het is 
dan ook noodzakelijk dat er een doorloop van de fysieke noodvoorraad is, zodat de 
houdbaarheid van de PBM in de landelijke noodvoorraad gegarandeerd kan blijven over 
meerdere jaren. Dit kan in samenspraak met producenten, leveranciers en eindgebruikers. 
Een dergelijke doorloop van voorraad, waarbij artikelen met de kortste 
houdbaarheidsdatum hebben vervangen worden door nieuwe artikelen met een nog lange 
houdbaarheidsdatum. De vervangen artikelen worden dan regulier door de markt 
verbruikt. 

De tweede overweging betreft schaalgrootte en eenvoud in coördinatie. Doordat er twee 
verschillende organisaties de opdracht hebben gekregen de noodvoorraad voor twee 
verschillende deelgebieden te inventariseren, wordt de indruk gewekt, dat het inrichten 
van de noodvoorraad ook door twee verschillende instanties gaat plaatsvinden. Dit is in 
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het kader van schaalgrootte niet wenselijk. Economisch gezien is het wenselijker om dit 
soort projecten eenhoofdig aan te lopen. Hierdoor krijgt de inkopende organisatie een 
sterkere positie in de markt, waardoor bijvoorbeeld quantumkorting, of andere gunstigere 
regelingen kunnen worden bedongen. Daarnaast wordt het voor de verschillende sectoren 
en voor de inrichtende organisatie(s) veel eenvoudiger en eenduidiger, als de hele 
noodvoorraad door één instantie ingericht en beheerd wordt. De sectoren hebben dan een 
‘single point of contact’. 

De derde overweging betreft de inrichting van het beheer van de noodvoorraad PBM. Het 
is aan te raden om het inrichten en beheer centraal te laten regelen. Ook uitgifte uit de 
noodvoorraad zou centraal aangestuurd moeten worden. Bovenstaande betekent echter 
niet dat de voorraad ook fysiek door een landelijke coördinatiepunt beheerd moet worden. 
Ten tijde van een crisis neemt dit landelijke coördinatiepunt de verdeling over, zodat dan 
de PBM bij die sectoren terechtkomen, die er het meeste behoefte aan hebben. 

Hieruit volgt dan ook de vierde overweging, betreffende marktpartijen. Gezien de eerste 
overweging in het kader van de houdbaarheid van PBM is het aan te raden om de fysieke 
voorraad bij een of zelfs meerdere marktpartijen, of (overheids-)partners zoals Defensie 
te beleggen. Deze partij kan dan voor een natuurlijk verloop van de voorraad zorgen, 
zolang de ‘ijzeren’ voorraad maar gegarandeerd blijft, ook in kwaliteit. Hierdoor is een 
risico op het gebied van houdbaarheid niet aan de orde. Door deze groep van producenten, 
leveranciers en partners aan de voorkant op de juiste wijze te selecteren en kwaliteitseisen 
te stellen, is een testcapaciteit zoals deze op dit moment is ingericht minder noodzakelijk, 
aangezien je in de vorming van de voorraad al eisen aan de kwaliteit hebt gesteld. Voor 
de zekerheid, moet een bepaalde mate van testcapaciteit wel geborgd worden in de 
planvorming.  

Ten vijfde is het zinvol om de mogelijkheid uit te werken om bedrijven en organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor cruciale processen in vitale sectoren ook zelf meer te laten 
voorbereiden op mogelijke tekorten door middel van het in stand houden van een eigen 
voorraad. Wanneer vitale sectoren en cruciale beroepen een eigen voorraad positie hebben 
ingericht, dan is er een mate van onafhankelijkheid op het moment dat reguliere PBM 
ketens niet kunnen leveren. Dit levert op het moment dat een volgende crisis zich aandient 
reactie tijd op en tevens kan dit bijdragen in het verlagen van de hoogte van de nationale 
voorraad PBM.  

Tot slot is gebleken, dat ten tijde van crisis er geen eenduidige sturing is van bovenaf op 
de verdeling van schaarse middelen en op de toewijzing van deze middelen. Voorbeelden 
uit landen om ons heen zoals Duitsland en België geven aan dat er ruimte voor verbetering 
is in de coördinatie van PBM-voorziening zodat de bedrijven en organisaties een betere 
uitgangspositie en prioritering hebben bij leveranciers en/of producenten om voor schaarse 
middelen in aanmerking te komen.
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BIJLAGE 4 overzicht vitale sectoren en cruciale beroepen 

Vitale sectoren (NCTV) 

Vitaal process Vitaal process
Landelijk transport en distributie elektriciteit Vervoer over (hoofd)wegennet
Regionale distributie elektriciteit Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische 

stoffen
Gasproductie, landelijk transport en distributie gas Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal 
Regionale distributie gas Toonbankbetalingsverkeer 
Olievoorziening Massaal giraal betalingsverkeer 
Internet en datadiensten Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
Internettoegang en dataverkeer Effectenverkeer 
Spraakdienst en SMS* Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS Inzet politie 
Drinkwatervoorziening Basisregistraties personen en organisaties
Keren en beheren waterkwantiteit Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit 

basisregistraties)
Vlucht- en vliegtuigafhandeling Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan 

burgers
Scheepvaartafwikkeling Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
Vervoer van personen en goederen over 
(hoofd)spoorweginfrastructuur

Inzet defensie

Cruciale beroepen (ministerie VWS) 

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische
hulpmiddelen.

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

Openbaar vervoer.

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

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

Vervoer van afval en vuilnis.

Kinderopvang.

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

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

Meldkamerprocessen; brandweerzorg; ambulancezorg; GHOR; crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen
en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
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Beslispunten:
Wil het IAO het traject voor een noodvoorraad PBM’s ten behoeve van
cruciale processen in vitale sectoren actief verkennen? 
Welk departement/organisatieonderdeel is hiervoor de meest geëigende
opdrachtgever?

Advies 
Organiseer op korte termijn een stakeholderdiscussie over de nadere
invulling van het traject en de vraag wie het opdrachtgeverschap invult.

Aanleiding:  
Tijdens de crisis is duidelijk geworden dat er schaarste aan PBM voor cruciale 
processen in vitale sectoren ontstaat. Deze schaarste kan er voor zorgen dat 
cruciale processen stil komen te liggen of dat bijvoorbeeld niet aan Arbo-vereisten 
kan worden voldaan. Om acute tekorten te verhelpen is in jl. maart op verzoek 
van VWS door LOT-C een project ingericht dat vitale sectoren 
(overheidsorganisaties en vitaal bedrijfsleven) helpt om acute tekorten te 
voorkomen. Dit project verloopt voorspoedig, en helpt organisaties dagelijks met 
hun PBM-continuïteit. 

Wanneer een tweede golf ontstaat, is wenselijk om beter voorbereid te zijn op 
schaarste. Daarvoor is het idee ontstaan om een landelijke noodvoorraad voor 
PBM’s buiten de zorg op te bouwen. Dit model is in de zorg ook in ontwikkeling, zo 
bouwt LCH een noodvoorraad op voor de zorg die 60 dagen stand moet houden 
vanaf het begin van een tekort. Nu de aanbodzijde van de markt weer 
herstellende is, is er weer ruimte om stil te staan bij de vraag of een dergelijk 
traject ook buiten de zorg noodzakelijk is, en in verhouding staat met de 
investering die daarvoor nodig is (zie notitie). In de interdepartementale 
projectgroep ‘PBM’s voor cruciale processen in vitale sectoren’ bestaat brede steun 
voor een dergelijke noodvoorraad.  

De bijgevoegde notitie, voor de projectgroep opgesteld door LOT-C in 
samenwerking met de Rijksinkoper, stelt voor om een voorraad aan PBM aan te 
leggen voor cruciale processen in vitale sectoren, die voor Nederland wordt 
opgeslagen, voor gebruik in een volgende crisis. Het bijgevoegde document zet 
uiteen hoe in de huidige crisis tekorten ontstonden, wat de grootte van de 
noodvoorraad zou moeten zijn, hoe de voorraad kan worden opgeslagen, hoe deze 
actueel blijft, en wat de noodvoorraad zou kosten. In de voorbereiding is gebleken 
dat een accurate schatting van de hoeveelheid benodigde middelen, waaraan de 
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benodigde investering is opgehangen, moeilijk te realiseren is. Zo zijn er vele 
honderden bedrijfsprocessen relevant, die ieder hun eigen PBM vereiste hebben. 
Ook is het aantal medewerkers dat kwalificeert als ‘cruciaal proces in vitale 
sector’, niet makkelijk te benaderen – de afgelopen periode is aangetoond dat 
betrokken departementen geen exacte gegevens hebben. De notitie gaat derhalve 
uit van een aantal beredeneerde aannames, zoals een generieke ‘PBM-basket’ per 
persoon. 
 
Er zijn ook nog alternatieve scenario’s denkbaar dan de hier bedoelde voorraad. 
Zo kan ook gedacht worden aan: 

 Ieder departement of organisatie legt zijn eigen voorraad aan; 
 een combinatie van eigen voorraden en een landelijke noodvoorraad; 
 een noodvoorraad toevoegen aan het LCH (scope verruiming LCH); 
 de noodvoorraad beperken tot alleen operationele organisaties van de 

rijksoverheid; 
 niets doen. 

 
Als het ontstaan van een tweede Corona golf dit najaar als aanname wordt 
gehanteerd, dan is snelle opvolging van dit traject noodzakelijk; met het maken 
van afspraken tussen departementen, het benaderen van leveranciers etc., zijn 
enkele maanden gemoeid. Het eigenaarschap van dit traject is vervolgens ook het 
bespreken waard. Gezien de herijking van de crisisstructuur is 
opdrachtgeverschap door VWS wellicht niet meer logisch. Te denken valt aan een 
combinatie van departementen waarbij in ieder geval voor VWS, JenV en BZK een 
rol is weggelegd. Relevant is verder dat het LOT-C de komende periode wordt 
afgebouwd – het project zal opgehangen moeten worden in de organisatie die de 
komende periode de werkzaamheden van LOT-C opvolgt. 
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2. Omgevingsanalyse (1)

4

• De onrust n.a.v. de verboden demonstratie in Den Haag domineert 
de voorpagina’s op maandag. Veel kritiek op de kleine groep 
relschoppers.

• Verschillende analyses over de bezwaren van actiegroep 
Viruswaanzin en de weerstand tegen de coronamaatregelen. 
Kritiek op de coronawet en groeiende onvrede over beperkingen 
kan ‘grootste kopzorg kabinet worden deze zomer’ (Trouw); met 
elke versoepeling groeit de onvrede over de willekeur (‘er wordt 
gemeten met twee maten’) en komen meer sectoren in opstand 
(de Volkskrant).

• Zo wil KHN af van de 1,5-meter in de horeca nu draagvlak onder 
gasten afneemt; advocaat Zegveld eist dat minister De Jonge 
meer ruimte toelaat in verpleeghuizen; Sekswerkers willen met 
een nieuw protocol weer aan het werk.



Omgevingsanalyse (2)

• RIVM: tweede golf minder waarschijnlijk, af en toe lokale uitbraak 
waarschijnlijker. Versoepelingen 1 juni heeft niet tot veel nieuwe 
patiënten geleid. Viroloog Ab Osterhaus (AD) kritisch over beleid: 
‘tweede golf bijna niet voorkomen’.

• NRC plaatste zaterdag een zeer uitgebreide reconstructie over de 
uitbraak van het coronavirus: Nederland onderschatte het virus en 
reageerde door overmatig vertrouwen in het zorgsysteem te traag.

Titel | Datum5



Omgevingsanalyse (3)

Flitspeiling nummer 8:
• De bezorgdheid over het coronavirus blijft langzaam afnemen. 

63% is (heel erg) bezorgd, eind maart was dit nog 78%. 12% van 
de respondenten geeft aan helemaal niet bezorgd te zijn.

• In lijn met de dalende zorgen zien we ook een daling in de 
informatiebehoefte over het coronavirus. Behoefte aan informatie 
over op reis gaan, neemt juist licht toe.

• Het vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid scoort 
gemiddeld een 7. Iets lager dan de vorige metingen, maar 
gemiddeld genomen een stabiel gegeven. Ruim 8 op de 10 
Nederlanders heeft voldoende tot goed vertrouwen in de 
informatievoorziening van de overheid.

• Het vertrouwen in de maatregelen van de overheid neemt iets af, 
al heeft nog steeds een ruime 8 op de 10 voldoende vertrouwen. 
Zorgen of de overheid de juiste maatregelen neemt, nemen verder 
toe: begin mei was dit 12%, nu is dit 18%.
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Omgevingsanalyse (4) 

• Ruim 9 op de 10 heeft begrip voor de basisregels. Begrip voor de 
1,5 meter afstand daalt wel: half mei gaf 82% aan veel begrip te 
hebben voor deze maatregel, nu is dat 72%. Ook het toepassen 
van de 1,5 meter afstand neemt verder af: waar in de vorige 
flitspeiling 61% aangaf buiten op straat 1,5 meter afstand te 
houden, is dat teruggelopen tot 50%.

• Ook bij het thuiswerken zien we een daling in begrip: van 81% 
half mei naar 75% nu. Tegelijkertijd zegt men reizen met het 
openbaar vervoer meer te vermijden dan bij de laatste meting: 
vorige maand was dit 66%, in deze peiling 71%.
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Aanvullingen beeld

• Het anti-overheidssentiment leeft breed. Niet allemaal corona-
gerelateerd. Op internet komen ze samen, het anti-
overheidssentiment bindt de verschillende groepen/argumenten. 
In anti-corona demonstraties komen ze allen opdagen.

• Veel weerstand tegen de coronawet die voor langere tijd gaat 
binden, niet per se tegen de maatregelen.

• Communicatie over belang naleving moet nadruk krijgen bij 
verdere versoepeling 1 juli.

9





Dashboard VWS

Geen (regionale) pieken in besmettingen
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Terugkoppeling Catshuis

• Anderhalve meter met hygiene maatregelen als basis voor het 
voorkomen van besmettingen en beleid.

• Ook in andere landen nog afstandsmaatregelen. 
• In andere landen zie je toename in R0 bij versoepeling van 

maatregelen.

• Beslissingen over bijeenkomsten/evenementen op basis OMT. 
Onderscheid in soorten bijeenkomsten/evenementen is moeilijk. 
Evenementen tot 100 deelnemers wordt waarschijnlijk het advies. 
Scherp maken of het voor binnen en of buiten geldt.

• Mogelijke eerdere versoepelingen in aantallen bezoekers per 1 
september, voorbereidingen door programmadirectie.

• Vanavond in veiligheidsberaad ook betaald voetbal als onderwerp.

12



Terugkoppeling Catshuis

Evalueren
• Zie verspreide Sheets Catshuis
• Gisteren afgesproken dat JenV met OVV spreekt over planning 

evaluatie 
• Afspraken over tijdlijn en format onder punt 5 sheets VWS
• Plan voor 2e golf door programmadirectie

Besluitvormingsproces opschalen maatregelen Covid-19
• Besluitvormingsproces opschalen maatregelen Covid-19 (sheets bij 

verslag)
• Sheets zijn in ontwikkeling, worden verder verfijnd.
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Terugkoppeling Catshuis

Ruimte voor verdriet.
• Besloten dat in laatste persconferentie voor zomer aandacht komt 

voor verlies . 
• In september een nationaal moment.

14



Noodopvang

• Tijdelijke noodopvang avond/nacht/weekend per 1 juli stoppen. 
Reguliere opvang is weer beschikbaar. Vraag is sterk 
teruggenomen, ca 90% van de beschikbare plekken is niet in 
gebruik.

• Voorstel is nu af te schalen maar structuren te behouden zodat het 
snel opnieuw opgestart kan worden indien nodig bij een tweede 
golf.

• Steun voor het voorstel, door naar ICCb en MCCb

15
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IAO Covid-19 

Omschrijving Agenda IAO
Vergaderdatum en -tijd 23 juni 2020, 13.30 uur
Vergaderplaats NCTV 
Aanwezig

Afwezig

1. Opening

2. Algemeen beeld
(Weekduiding, omgevingsanalyse (NKC)
a. Presentatie RIVM
b. Dashboard (Dashboard VWS en Dashboard generiek)
c. Terugkoppeling Veiligheidsberaad (mondeling)

3. Thema Maximaal controleren (VWS)
a. OMT-advies/maatregelenpakket 24-6
b. Resultaten pilot kuchschermen

4. Thema Zorg voor kwetsbare personen (VWS)

5. Thema Financieel-economisch (EZK)

6. Thema Caribisch gebied (BZK)

7. Internationaal
a. Reisadviezen CAS/BES (BZ/BZK)

8. Programma samenleving en Covid-19

9. Parlementair

10. Communicatie

11. Actiepunten

Nationaal Crisis Centrum

Datum
22 juni 2020 
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12. ICCb/MCCb-onderwerpen

a. Noodopvang 
b. Maatregelenpakket 
c. Besluitvorming LOT-C 
 

13. Rondvraag en sluiting 





Agenda

1. Opening
2. Algemeen beeld
3. Toelichting RIVM
4. Omgevingsanalyse
5. Thema Maximaal controleren (VWS)
6. Thema Caribisch gebied (BZK)
7. Programma Samenleving en Covid-19
8. Communicatie
9. Actiepunten 
10. (Onderwerpen voor ICCb/MCCb)
11. Rondvraag en sluiting 











Omgevingsanalyse (1)

7

• Verzet tegen de coronamaatregelen krijgt, mede in het kader van
de goede coronacijfers, steeds meer aandacht in de media. Het
gevoel van noodzaak neemt af door de gunstige berichtgeving.
Mede daarom zijn experts universeel in hun boodschap: de
maatregelen zijn voorlopig nog zeker nodig.

• De NVIC voegt de medische categorie 'matig kwetsbare' ouderen
toe aan de groep die bij een tekort aan ic-bedden niet meer op de
ic wordt opgenomen. Het gaat om ouderen die hulp nodig hebben
bij alle activiteiten buitenshuis.

• Een kwart van de zzp'ers zit nog helemaal zonder werk. Bij de
mkb'ers is dat één op de tien. Dat blijkt uit onderzoek van bureau
Motivaction en de MKB Servicedesk.

• Het UWV heeft maandag om 19.30 uur ruim vijfduizend aanvragen
binnengekregen van flexwerkers voor de Tijdelijke
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).



















Vervolgopdracht LOTC/LOCC

PSC19 en Veiligheidsberaad hebben ook in de volgende fase 
behoefte aan monitoringsinformatie. Dit betreft:

• Nalevingsgegevens
• Gegevens met betrekking tot kwetsbare groepen
• Schaarste en continuïteitsmonitor

Er worden nog gesprekken gevoerd over:
• wie kan/gaat opdracht uitvoeren
• financiering

Besluitvorming loopt via ACC19 en MCC19







Acties NKC

• Voorbereiding communicatie MCCB 24 juni
- Brondocument
- QA’s rijksoverheid
- Visual en animatie
- Speech
- Persconferentie

• Actualisatie basisteksten op basis van nieuwe richtlijnen of
adviezen gedragsexperts

• Voorbereidingen voor overdracht NKC-taken aan nieuwe
programmadirectie communicatie
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Departementaal Vertrouwelijk  2 

Caribisch deel van het Koninkrijk 
- De verwachting van de Centrale Bank CBCS is dat de economie van Curaçao met 23 procent krimpt. Het IMF

houdt er rekening mee dat de economie van Sint Maarten met 25 procent krimpt. 
- Op Curaçao en Sint Maarten zijn kleinschalige protesten, deels tegen bezuinigingen naar aanleiding van

Nederlandse steunvoorwaarden. 

Internationale context 
- Een woordvoerder van SMN meldt dat nog altijd honderden Nederlanders vastzitten in Marokko.
- Grote evenementen zijn in Duitsland tot eind oktober zeker niet toegestaan. Er zijn uitzonderingen mogelijk

als alle bezoekers geregistreerd kunnen worden en zij zich aan de hygiëneregels houden. 
- In het Verenigd Koninkrijk is de overheid gestopt met de ontwikkeling van een eigen �corona-app�. Er is voor

gekozen om door te gaan met door Google en Apple ontwikkelde technologie. 
- In Frankrijk worden deze week de maatregelen verder versoepeld, onder meer voor het onderwijs. In Spanje

is de noodtoestand opgeheven en zijn de grenzen voor inwoners van meeste Schengen-landen geopend. 
- De Belgische minister De Crem heeft burgemeesters gevraagd om het betogingsrecht te beperken. Dat recht is

niet absoluut, schrijft De Crem. 
Beeld sociale media 
- Er zijn vooralsnog weinig zorgen over de wereldwijde toename van COVID-19 gevallen of de oplopende R-

waarde in Duitsland. 

Politiek en maatschappelijke onrust 
- Onbegrip over de geldende maatregelen houdt aan. Zo vragen kermisexploitanten zich af waarom kermissen

verboden blijven en pretparken de deuren mogen openen en begrijpen touringcarondernemers niet dat hun 
bussen niet mogen rijden en stads- en streekbussen wel. Ook sommige burgers zijn blijvend ontevreden: over 
anderen die zich weinig gelegen laten liggen aan afstandsregels of juist over de regels die ze niet meer 
begrijpen. Nu in Nederland nog maar weinig besmettingen voorkomen, worden die regels steeds meer als 
buitenproportioneel ervaren.  

- Dinsdag protesteert de horecabranche vanwege �te strenge� maatregelen. De initiatiefnemers willen
�versoepeling van de té strenge regels� en �meer financiële steun vanuit de overheid�. Ook willen ze dat 
festivals in de buitenlucht per 1 juli weer mogen. 

- Politici, burgers, wetenschappers en de Raad van State hebben grote bezwaren tegen de spoedwet.
Demonstratieverboden worden door sommigen gezien als symptoom van een falende rechtstaat en overheid 
en aangegrepen voor vandalisme en rellen. ACP-voorzitter Van de Kamp is van mening dat de politie de grip 
op de samenleving dreigt te verliezen: �het dreigt langzaam uit te lopen op een anarchie�. 

Beeld sociale media 
- Menigeen beoordeelt het optreden van de ME van afgelopen zondag als te gewelddadig.
- Ook op sociale media neemt de kritiek op de overheid vanwege de coronamaatregelen en de coronawet toe.

Dit leidt tot oproepen voor nieuwe demonstraties, zoals op 27 juni (Dam) en 28 juni (Malieveld). 
- Op Facebook geven ongeveer 700 mensen aan dat ze het protest van de horecabranche willen bezoeken;

3.000 mensen zijn geïnteresseerd.  
- Veel onbegrip over foto�s van en verhalen over volle vliegvelden en vliegtuigen.

DUIDING 

Draagvlak voor, naleving en handhaving van maatregelen lijken verder af te nemen
- Mensen lijken minder bang en somber nu verschillende medische kerncijfers wekenlang zeer laag zijn. De

beleving van de noodzaak van maatregelen in de maatschappij lijkt af te nemen. 
Legitimiteit aanpak bediscussieerd 
- Gevoelens van inconsistentie en onbegrijpelijkheid rondom de maatregelen (waaronder de Tijdelijke wet

maatregelen COVID-19) houden aan, zowel in de maatschappij als de politiek. Aanhoudende discussies en 
(politieke) kritiek kunnen het draagvlak voor het beleid ondermijnen.  

-

 
Verschuivende aandacht naar somber sociaaleconomisch toekomstperspectief 
- De aandacht verschuift naar langdurige negatieve sociaaleconomische en maatschappelijke impact.
- De economische gevolgen van de crisis blijven naar verwachting nog lange tijd voelbaar, inclusief een

stijgende werkloosheid, maar ook toenemende kansenongelijkheid. 
 

 
 
 

 





› Rt sinds 16 maart <1

› Google: nog weinig mensen in OV,
maar mensen werken minder thuis
en gaan meer op pad

› Geen effect gezien van
versoepelingen 11 mei

› Nog geen effect zichtbaar van
versoepelingen 1 juni

› ~35,800 IC-opnames voorkomen

Actuele situatie

2



- Prognose is dat incidentie en daarmee ZH- en IC-opnames
geleidelijk stijgt na 1 juli

- Deze prognose is onzeker

- OMT raadt desondanks verdere versoepeling niet af:
- Incidentie is laag

- Maatschappelijke kosten zijn hoog

- Incidentie zal eerst lokaal of regionaal stijgen en geleidelijk

- Gelegenheid om bij te sturen

Effecten versoepelingen 
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› OMT onderschrijft de voorgenomen versimpeling van beleid

› ‘Maximaal controleren’ 
– met testen en bron- en contactopsporing is het nu mogelijk virus in te 

dammen

– Doel is dan nieuwe infecties naar (bijna) nul zodat nieuwe uitbraken 
voorkomen worden of beheersbaar blijven

– Voorwaarde is wel dat mensen zich laten testen en aan de regels houden -> 
verdient aandacht

› Basisregels komen overeen met wat OMT eerder als maatregelen 
voor lange termijn heeft aangegeven

Basisregels
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› Hoe groter de groep, hoe hoger de prognose van het 
effectieve reproductiegetal

› OMT ziet echter geen onderbouwing voor één 
maximum voor allerlei soorten ruimtes waarin diverse 
activiteiten plaatsvinden. 

› OMT adviseert geen maximum voor situaties waarbij 
reservering, triage, placering en registratie mogelijk is 
of waarbij er sprake is van doorstroming

› Voor situaties waarbij er geen doorstroming is en 
waarbij er geen reservering, triage en registratie 
mogelijk is, adviseert het OMT een maximum van 100 
personen binnen (met placering) en een maximum 
van 250 personen buiten (zonder placering) aan te 
houden. 

Maximale groepsgrootte
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› Het handhaven van de anderhalve meter afstand is in de huidige fase een 
van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. 

› In veel situaties is de maatregel eenvoudig toe te passen tegen geringe 
maatschappelijke kosten. 

› Er zijn echter situaties waarbij de maatregel tot hoge maatschappelijke 
kosten leidt die niet evident in verhouding staan tot het risico dat 
afgewend wordt. 

› Het OMT acht zich niet het geëigende gremium om deze afweging te 
maken. 

› Wel kan het OMT het belang van de maatregel duiden en een inschatting 
maken van de risico’s wanneer de maatregel niet strikt gehanteerd 
wordt. 

Uitzonderingen op 1,5m-regel
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› Overwegingen
– Attack rate op scholen is laag
– Kinderen, ook pubers, zijn gemiddeld minder ernstig ziek
– Kinderen lijken minder bij te dragen aan verspreiding van het virus
– Kinderen lijken COVID-19 vooral thuis op te lopen

› Conclusie
– Schrappen 1,5m-regel levert risico op
– Risico aanvaardbaar gezien negatieve effecten van beperkte openstelling
– Risico beperken door surveillance, strikte triage, hygienevoorschriften
– Beleid zonodig heroverwegen

Leerlingen in VO
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› Strikt hanteren van de 1,5m niet noodzakelijk

› Levert risico’s op, die gewogen moeten worden tegen de maatschappelijke kosten en de 
mogelijkheden om het risico te minimaliseren 

› Het risico wordt als aanvaardbaar gezien vanwege het maatschappelijk belang en positieve 
gevolgen van sport en ontspanning 

› Risico is beperkt (veelal groepen die in dezelfde samenstelling samenkomen en  triage op 
klachten is mogelijk)

› Anderzijds gaat het in de amateurssport om grote aantallen mensen en levert niet alleen het 
sporten zelf, maar ook de contacten die ontstaan buiten het veld risico’s op die 
geminimaliseerd kunnen worden

› Het OMT adviseert het opstarten van deze sectoren met een zekere voorzichtigheid op te 
pakken

› Het RIVM heeft een afwegingskader ontwikkeld voor het betaald voetbal, topsport, binnen- en 
buitensport, inclusief amateurcompetities dat zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld zal 
worden

Sport, dans en theater
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› OMT: van belang dat reizigers in het OV zoveel mogelijk de 
anderhalve meter afstand tot elkaar houden 

› Overweging: triage niet mogelijk, reizigers hebben veelal geen 
alternatief

› Het OMT ziet het dragen van mondneusmaskers niet als 
gelijkwaardig alternatief voor de anderhalve meter afstand

› Het OMT geeft in overweging ruimte te creëren door zoveel 
mogelijk materieel in te zetten en maatregelen te treffen zodat in-
en uitstappende reizigers elkaar niet treffen. 

Openbaar vervoer
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› Het OMT acht het niet proportioneel om mensen te verplichten in 
de eigen auto anderhalve meter afstand te bewaren. 

› Het OMT benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burgers 
om risico’s te beperken in de privésfeer 

› Risico beheersbaar: beperkt aantal contacten die traceerbaar zijn 
en waarbij er vooraf triage mogelijk is. 

› Bij privévervoer in kader van een dienst (Uber, kleine busjes en 
dergelijke) verwijst het OMT naar eerder gepubliceerde richtlijnen. 

Privévervoer
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› Elke situatie waarbij de anderhalve meter afstand niet aangehouden 
worden levert een risico op

› Risico afwegen tegen de maatschappelijke kosten en de zelf 
gepercipieerde noodzaak van het vervoer gebruik te maken. 

› In geval van vervoer zoals touringcars en vliegtuigen is reservering, 
placering, triage en het dragen van mondneusmaskers mogelijk waarmee 
het risico op overdracht beperkt kan worden. 

› Dit helpt ook het eventueel nodige contactonderzoek
› Het OMT is daarom van mening dat deze vormen van vervoer in de 

huidige situatie mogelijk zijn, ook als de anderhalve meter afstand niet 
strikt gehanteerd wordt. 

› Het OMT adviseert reizen voor lange duur cq over lange afstanden zoveel 
mogelijk te beperken. 

Overig vervoer
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› OMT is van mening dat het testen van personen zonder klachten in 
specifieke gevallen van nut kan zijn, bijvoorbeeld in geval van een 
lokale uitbraak waarbij het kan helpen bij het in kaart brengen van 
de omvang van de verspreiding. 

› Er zijn echter ook belangrijke nadelen, zoals fout-positieve 
uitslagen en het inefficiënt gebruik van materialen en capaciteit.

› Het OMT adviseert dit beleid terughoudend en uitsluitend gericht 
toe te passen. 

› Toepassing in het kader van bron- en contactonderzoek dient nader 
onderzocht te worden.

Testen van personen zonder klachten
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› Buiten aerosolvormende handelingen in de zorg lijkt aerogene
verspreiding geen relevante rol te spelen in de verspreiding van het 
virus. 

› Daarom is er volgens het OMT geen reden om voor wat betreft de 
ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen 
(bouwbesluit, arbobesluit, etc) en zijn er geen aanpassingen nodig in 
ventilatiesystemen. 

› Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten 
gebruikt worden, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en geschikt 
zijn. 

› Het RIVM heeft nadere adviezen uitgewerkt voor ventilatie in 
verschillende settings. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op 
de website van het RIVM

Ventilatie
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› Kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf

› behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen 
gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. 

› Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden 

› Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij een SARS-CoV-2-infectie en lijken dan ook beperkt 
bij te dragen aan de transmissie. 

› Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag is. 

› Van de ~ 3500 geteste kinderen van 0 tot 6 jaar was 0,5% positief. Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot 
6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief. 

› Bij een goede bron- en contactopsporing bij de huidige lage incidentie van COVID-19 wordt het dan niet 
nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen. 

› Wel is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de WPG, kindercentra en basisscholen clusters van 3 of 
meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Kinderen met snotneuzen
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Zorg voor COVID-19-patienten

› De WHO concludeert dat FFP2-maskers beter lijken te beschermen dan chirurgische mondneusmaskers en adviseert het gebruik van FFP2-maskers 
indien deze beschikbaar zijn. 

› Het OMT heeft zich over de onderliggende onderbouwing gebogen en concludeert de het bewijs zwak is en de WHO niet alle onderzoeken in de 
afweging betrokken heeft. 

› Het OMT ziet geen reden het huidige beleid aan te passen. Dit betekent dat voor de reguliere zorg chirurgische maskers van type IIR als geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen gezien worden. FFP2-maskers worden geadviseerd in het geval van aerosolvormende handelingen. 

Zorg voor non-COVID-19-patienten

› De WHO adviseert het gebruik van maskers in de zorg voor non-COVID-19-patienten in landen waarbij er sprake is van wijdverspreide transmissie 
(community transmission). Het OMT is van mening dat er op dit ogenblik in Nederland geen sprake is van wijdverspreide transmissie en ziet 
daarom op dit moment geen aanleiding om het staande beleid aan te passen. Bij toename van de incidentie van COVID-19 dient dit advies 
heroverwogen te worden, bijvoorbeeld voor verpleeghuizen.

Gebruik van maskers in de publieke ruimte

› De WHO concludeert dat er indirect bewijs is voor de effectiviteit van het gebruik van maskers in publieke ruimte en adviseert personen die 
behoren tot de risicogroepen maskers te dragen indien anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Het OMT is van mening dat met de 
huidige lage incidentie in Nederland het van belang in te blijven zetten op het naleven van de algemene maatregelen. Er is onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwing om het gebruik van maskers in de publieke ruimte te stimuleren. In uitzonderingssituaties kan overwogen om 
niet-medische maskers te gebruiken wanneer het niet mogelijk is de algemene maatregelen te volgen, zoals in het openbaar vervoer.

Standpunt WHO iz mondmaskers
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