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Betreft aanbeveling 7 coronacrisis deel 2 

Geachte mevrouw , 

In deze brief geven wij de reactie op aanbeveling 7 in uw rapport Aanpak 

Coronacrisis Deel 2: september 2020 - juli 2021. Immers deze aanbeveling is 

gericht aan het RIVM. 

Uw aanbeveling luidt: 

" Bescherm de positie, het gezag en de integriteit van een OMT en zijn leden 

middels een openbaar reglement van orde. Hierin staan in ieder geval afspraken 

over de samenstelling, over de werkwijze, waaronder de verhouding tot het 

ministerie van VWS, en over de woordvoering" . 

Wij danken u voor deze aanbeveling waarin u het belang van een onafhankelijke 
gezaghebbende advisering door het Outbreak Management Team (OMT) bevestigt. 

Over het OMT 

Het OMT is een wetenschappelijke methode / instrument van het RIVM om de 
overheid en/of uitvoerende geledingen - bij tussenkomst van het Bestuurlijk 
Afstemmingsoverleg (BAO) - van advies te voorzien bij een grote uitbraak - of bij 
een internationale dreiging van een infectieziekte. 

Het OMT functioneert sinds 1995. De directeur van het Centrum Infectieziekten 
kan in voornoemde situaties een OMT bij elkaar roepen, en is voorzitter van het 
OMT. Dit kan al dan niet op verzoek van de minister van VWS gebeuren. De 
minister is daarbij vervolgens - net als bij alle andere vragen die hij stelt aan het 
RIVM - gehouden aan het vijfde artikel van de Wet op het RIVM waarin wordt 
gesteld dat de minister aan de directeur-generaal - en daarmee aan het RIVM - 
geen aanwijzingen met betrekking tot de methoden volgens welke de 
onderzoeken, bedoeld in artikel 3 (van Wet op het RIVM), worden uitgevoerd en 
de resultaten daarvan worden gerapporteerd. 

Vanaf 1995 heeft het OMT gefunctioneerd ten aanzien van tientallen kleinere en 
grotere uitbraaksituaties. Over het algemeen betrof het dan per crisis één OMT
vergadering met één advies. 
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Op 24 januari 2020 vond de eerste bijeénkomst over COVID-19 plaats. Op 11 
maart 2022 het sse OMT over COVID-19. Dat betekent dat op een totaal aantal 
van 144 OMT bijeenkomsten adviezen sinds 1995 bijna 60% heeft plaatsgevonden 
tijdens de coronacrisis. In deze periode van de COVID-19 pandemie is een nieuwe 
dynamiek ontstaan: gedurende meer dan twee jaar is vrijwel wekelijks vergaderd 
en is het ministerie - bij tussenkomst van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg 
(BAO) - ook bijna wekelijks geadviseerd. 
Het functioneren van het OMT kreeg tijdens de COVID-19 periode veel 
maatschappelijke, politieke en media aandacht. 

Onze reactie op uw aanbeveling 
Naar aanleiding van deze nieuwe dynamiek heeft het OMT besloten haar eigen 
handelen en advisering in de setting van deze pandemie te evalueren. De 
evaluatie was gericht op drie onderdelen van het COVID-19-OMT: de structuur, de 
samenwerking binnen het OMT, en het proces rond het opstellen van de adviezen. 
Deze evaluatie hebben wij door een derde partij laten uitvoeren en is uitgebracht 
op 7 oktober 2021. Dit leverde inzichten op die in lijn liggen met de aanbeveling 
van de OVV om een OMT reglement op te stellen. 

In een dergelijk reglement zullen wij randvoorwaarden, regelingen en instructies, 
die nu verspreid over verschillende (werk)documenten zijn vastgelegd, aangevuld 
met de leerpunten uit de COVID-19 periode, eenduidig op één plaats bundelen. 
Daarin zullen ook de facetten zoals door U benoemd over samenstelling, 
werkwijze, woordvoering en de verhouding tot het ministerie van VWS (o.a. m.b.t 
artikel 5 van de Wet op het RIVM - zie hiervoor) worden opgenomen. We 
publiceren dit reglement ook openbaar. 

Daarnaast zullen we ook de uit het reglement af te leiden operationele wijzigingen 
voor de toekomstige organisatie van OMT-vergaderingen implementeren. Dit alles 
om ook in de toekomt een goede uitvoering van de OMT taak in de 
infectieziektebestrijding te borgen en te volbrengen. 

We zullen volgaarne met u verder van gedachten wisselen over de nadere 
invulling van het reglement omdat we ervan uitgaan dat daarover bij u 
gedetailleerdere inzichten bestaan dan in uw rapport zijn aangegeven. 
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