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Aanwezig 

Afwezig 

1. Opening 

2. Algemeen beeld 
• VWS/RIVM 
• Omgevingsanalyse (NKC) 
• Dashboard (voorzitter IAO) 

• Toelichting op stand van zaken/highlights op maatschappelijke 
effecten 

3. Maximaal controleren (VWS) 
• OMT-BAO advies (toelichting VWS) 
• Proces flexibele vervolgaanpak (besluitvorming 21 april, proces ter 

besluitvorming, toelichting NCTV) 
• Voortgang VS maatregelen (toelichting VWS/IenW) 

4. 	Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 
• Maatregelen Paasweekend: 

- Ontmoedigen binnen- en buitenlands toerisme tijdens Paasdagen (ter 
besluitvorming, NCTV) 
- Winkels (ter besluitvorming, NCTV) 

• Lockdown / scenario verdergaande maatregelen (ter besluitvorming, 
NCTV) 

5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS) 

6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 
• Uitkomsten uit de politieke vijfhoek (ter toelichting, EZK) 
• Voortgang 1,5 m samenleving (ter toelichting EZK) 
• Mitigeren sociale maatschappelijke impact (ter toelichting NCTV) 
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7. Caribisch gebied (BZK) 
• Update stand van zaken (ter toelichting, BZK) 

8. Internationaal 

9. Parlementaire zaken 
• Brief VWS en parlementair debat (toelichting VWS) 

10. Communicatie 
• Paasweekend, spanning tussen 'blijf thuis' en 'naar buiten'. 

11. Punten agenda MCCb 7 april 
• OMT/BAO-advies 
• Maatregelen Paasweekend 
• Lockdown scenario 
• Update Caribisch gebied 

12. Rondvraag en sluiting 

Nationaal Crisis Centrum 

Datum 
7 april 2020 

Bijlage 

Bijstand Defensie (LOCC) 
- stroomschema en checklist over proces MSOB 
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Nationaal CoOrdinator 
errorismebestrijding en Veiligheid 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Verslag ICCB COVID-19 

Dinsdag 7 april 2020, 13.00u 



Agenda 

1. Opening 

2. Algemeen beeld 

3. Maximaal controleren (toelichting VWS) 

4. Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV) 

5. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS) 

6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

7. Caribisch gebied (BZK) 

8. Internationaal 

9. Parlementaire zaken 

10. Communicatie 

11. Punten agenda MCCb 16.00 

12. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en mededelingen 

• N . V. T. 



Beeld RIVM 
Sheets RIVM getoond in ICCb. 



Algemeen beeld 
SenD 

Aandachtspunten 
- Naleving maatregelen aankomend paasweekend mogelijk onder 
druk door de toenemende positieve berichten over de effecten van 
de maatregelen en het mooie weer. 
- Druk op Caribisch deel van het Koninkrijk neemt toe. 
- Risico op een toenemend gevoel van 'ongelijkheid' onder burgers 
en bedrijven. Continue druk op geloofwaardigheid van overheid, 
experts en maatregelen. 

054 
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Omgevingsanalyse 
De berichtgeving in de media gaat in op de verlengde coronamaatregelen: Hoe lang kan het nog duren? 
Waarop moeten wij ons voorbereiden? Hoe komen we samen door deze periode heen? 

• Het RIVM zou een dubbele boodschap hebben: 'Met het de besmettingen lijkt het de goede kant op te 
gaan. Maar het mogelijke tekort op IC's lijkt alarmerend' (Opening NOS 8-uurjournaal). Er wordt ook 
vaker gesproken over een 'zwart scenario' op de IC, onder meer in het Kamerdebat gisteren. 

• Opvallend veel waarschuwingen en oproepen van belangenpartijen in de zorg, met wederom de roep 
om de kwaliteit en continuïteit van de reguliere zorg te bewaken. Ook zouden zorgverleners zich 
onveilig voelen door het nog steeds bestaande tekort aan beschermingsmateriaal. 

• Nieuw is de aandacht voor een mogelijke 'golf' aan revalidatiepatiënten. Volgens de Nederlandse 
Vereniging van Revalidatieartsen moet VWS kijken naar de capaciteit voor revalidatie van voormalige 
IC-patiënten. 

• Ondanks maatregelen van het kabinet, beginnen Nederlanders zich toch zorgen te maken over hun 
inkomen in de nabije toekomst. De berichten in de media zijn ook verontrustend: minder banen, 
bedrijven en pensioenfondsen in de problemen. Aan de andere kant is er ook veel aandacht voor 
initiatieven om kwetsbare groepen te helpen en te ontzien. 
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Vervolg communicatie 
Onderzoek naar hoe campagne landt; hoge mate van spontane bekendheid 
afstand houden en handen wassen. 
Zo veel mogelijk thuis blijven wordt goed nageleefd. 
Men gaat alleen met geldige reden naar buiten. 
Rapport cijfer hoger dan 8. 
Gedragscampagne valt dus goed, geen irritatie. 
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Dashboard 



3. Maximaal controleren (VWS) 

• In IAO is gesproken over voorstel testen medewerkers in de frontlinie, VWS heeft 
ingestemd. Er volgt over 3 weken een tussentijdse evaluatie. 

Frontlinie staat beschreven in notitie NP, er kan nog bezien worden welke mensen hiertoe 
behoren, in elk geval voor personen in de hulpverlening en bevoegdheden, bijv. Boa's, 
gevangeniswezen, zorg. 

• OMT-BAO advies (toelichting VWS) 
Advies gaat morgen naar TK incl. brief. Twee belangrijke elementen die zien op testen. 
Minister VWS zal korte presentatie geven in Mccb donderdag. 

10.2g 

Besluitvorming in I/MCCb volgende week t.a.v. 1,5 m economie/samenleving. 
Het gaat om een langere termijn visie. Eerste slag wordt nu verder uitgewerkt; 
donderdag in ICCb. Wat betekent een 1,5 m samenleving, vanuit verschillende 
invalshoeken. 

Persco vandaag: verwachtingsbeeld schetsen op langere termijn., er wordt nagedacht 
over belangen economie en sociaal maatschappelijk. 
Bijv. Voor bioscopen wel te realiseren maar voor onderwijs is dat wellicht lastiger. 
Onderwerp wordt volgende week verder uitgewerkt. 
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• Proces flexibele vervolgaanpak na 28 april (transitiestrategie) 
(besluitvorming 21 april, proces ter besluitvorming, toelichting 
NCTV) zie volgende sheets 

• Iccb stemt in met proces voor aanpak 
• Maatregelen matrix wordt op verzoek nagezonden 
• Verzoek om ander woord voor 'informeren' in gremia ICCb/MCCb 

10 



Uitgangspunten vervolgaanpak 
• Driewekelijkse cyclus 
Elke drie weken een heroverweging van het totale maatregelenpakket, met besluitvorming een week voorafgaand 
daaraan. Eerste heroverwegingsmoment op 28 april en 21 april. 
• Optimaliseren maatregelenpakket 
Het huidige maatregelenpakket is met name gericht op maximaal controleren. In toenemende mate krijgen onder 
meer sociale en economische factoren een ander gewicht in de besluitvorming. Inzicht in effecten van 
maatregelen moet gerichtere inzet van maatregelen op doelgroepen en belangen mogelijk maken. 
• Wetenschappelijk onderbouwd 
Basis voor de crisisaanpak is een wetenschappelijke onderbouwing van de effecten. Dit geldt ook voor de 
flexibele aanpak op weg naar een volledige afbouw van maatregelen. 
• Integrale weging van effecten m.b.v. maatregelenmatrix 
Er wordt besloten over de samenstelling van het maatregelenpakket na een integrale weging van de effecten van 
de maatregelen op vijf pijlers: 

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

• Mitigerende of handhavingsmaatregelen 
Aanvullende maatregelen, benodigd om ongewenste effecten te verkleinen of benodigd voor handhaving, worden 
zoveel mogelijk bij de besluitvorming inzichtelijk gemaakt zodat ze meegenomen kunnen worden in de integrale 
weging 
• Actualiteit 
Via het IAO wordt continu de actuele stand van zaken meegewogen in het samenstellen van het 
filaatregelenpakket. 



03/04 
Verspreiden 

maatregelenmatrix 
Doel van dit proces is om: 

Actie: NCTV/CBS/CPB/RIVM/Corona Gedragsteam [ 	 ] 

09/04 
Deadline kwantitatieve/wetenschappelijke 

input maatregelenmatrix 
10/04 

Creëren overzicht 
effecten o.b.v. 

maatregelenmatrix 

Verwerken van 
opbrengst in 
varianten van 

maatregelenpakket 

Actie: NCTV 

07/04 
Deadline overzicht aanpak buitenland 

Actie: BZ 

06/04 
Bespreken effect van maatregelen op 

volksgezondheid/exit-strategie 

Actie: OMT/BAO 

09/04 - 12:00 
Deadline kwalitatieve/beleidsmatige input 

maatregelenmatrix 

Actie: Alle leden IAO 

sime 

Fase 1: uitwerken en onderbouwen - 3 t/m 10 
april 

1. Inzicht te krijgen in de 
effecten van een verlenging van 

het bestaande maatregelen na 28 
april; 

2. Optimaliseren van de 
doeltreffendheid van 
maatregelenpakket; 

3. Uitwerken van mogelijke 
benodigde mitigerende en 
handhavingsmaatregelen. 
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Mie 	

15/04 
Uitwerken en 
aanpassen 

varianten en 
voorbereiden 

verdere 
besluitvorming 

Actie: NCTV 

mia> 

14/04 
IAO 

Behandelen van 
varianten van 

Imen 

11/U4 
	

4%, 
Versturen 

Kamerbrief & 
Persconferentie 

Evt. bekendmaking 
aanpassingen 

~AtrgnpipnnAkkpt 

20/04 
OMT/BAO 

Advies 
 

n validatie 
maatregelpakket 

Verwerken 
input 

OMT/BAO & 
Voorbereiden 
Kamerbrief 

ani 

e Veiligheids- 
beraad 

Informeren over 
maatregelenpakket 

Actie: NCTV & 
VWS Actie: NCTV en 

VWS  

Fase 2: Besluitvorming - 10 t/m 21 april 

isom> 
( 	13/04 

Tweede 
Paasda 

14/04 
Informerende 

briefing 
ICCb/MCCb 

21/04 
ICCB/MCCB 
Bespreken en 

vaststellen definitief 
besluit en informeren 

kabinet 

IAO 
Voorbereiding 
besluitvorming 

[ 	16/04 
IAO 

Trechteren 
tot definitief 

voorstel 
maatregelen 

pakket 

Toetsen aan 
actualiteit 

17/04 
IAO 

Vaststellen voorstel 
maatregelenpakket 

t.b.v. OMT/BAO 

[ 	12/04 of 
19/04 

Catshuisoverle 
9 

Reflectie op 
maatregelen- 

pakket 
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3. Maximaal controleren (VWS) 
Voortgang VS maatregelen (toelichting VWS/IenW) 
Vliegverboden in MCCb vandaag op basis van advies OMT 
T.a.v. vluchten vanuit VS, dient gereed te zijn op 7 april voor 16u. 
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4. Continuïteit vitale processen en samenleving 

• Maatregelen Paasweekend 
Ontmoedigen binnen- en buitenlands toerisme tijdens Paasdagen  
(ter besluitvorming, NCTV) zie volgende sheets. 

3 belangrijkste punten: 
1) maatregelen om instroom buitenlands toerisme tegen te gaan continueren 
2) een centrale aanwijzing tot sluiting nu niet nodig 
3) aansturen op zelfregulering bedrijven 
ICCb stemt in en deze lijnen worden ondersteunt met publiekscampagne 
(NKC) 
Ook in VB gisteren besproken, voornoemde lijnen zijn daar onderschreven. 

- Winkels (ter besluitvorming, NCTV) 

Aansturen op zelfregulering; mogelijkheid voor VR's om te 
handhaven (evt. met noodbevel). 
EZK protocol veilig winkelen gereed. 
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Voorstel 'beheersing Paasdrukte' 

ICCB 07-04-2020 

Departementaal vertrouwelijk 



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

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

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

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

Doel 

a)Voortgezet tegengaan (buitenlands) toerisme en recreatie 

b)Voorkomen / tegengaan ongewenste drukte rond woonboulevards 
/ outlet-mails / tuincentra / bouwmarkten 
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Advies ad A (tegengaan buitenlands toerisme) 

➢ Continuering ingezette beleid tegengaan buitenlands toerisme. Geen grenssluiting. 
➢ Ontmoediging gaan de grens: publiekstrekkers aan de grens, waar kan zal worden 

ingegrepen. Kmar zet in op ontmoediging en handhaaft indien nodig. 
➢ BZ: Dui heeft reisadvies aangescherpt. 

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

➢ Motorrijders/wielrenners: geen landelijke lijn, wel instrumenten om wegen af te 
zetten of om op groepen te kunnen handhaven. 

➢ Gezien hoeveelheid motorrijders spanning tussen 'blijf thuis' en 'naar buiten'. De 
grote groepsverplaatsingen waren een probleem. 

➢ In VB over gesproken, maximaal verbieden niet wenselijk. Bepaalde drukke wegen 
kunnen wel afgesloten worden, die bevoegdheid is er al. 
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Advies ad B (Paasdrukte winkelcentra) 	3 
fasen 

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

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

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

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

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

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

o Dus advies is: effectueer fase 1 en (situationeel) 2, ondersteund door: 
• gerichte communicatie (EZK - branche - bedrijven) 
• scherpe publiekscampagne ("Blijf thuis, zoek niet de drukte") 
• gericht toezicht en handhaving 
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.1* 

4. Continuïteit vitale processen en samenleving 

• Lockdown / scenario verdergaande maatregelen (ter 
besluitvorming, NCTV) zie sheets. 

• Niet in MCCb vandaag, scenario en lijst worden verder uitgewerkt. 
Komt volgende week terug IAO. 
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Nationaal Coórdinator 

Ministerie 
en Veiligheid 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Project Continuïteit samenleving COVID-19 



Scenario totale lockdown 
Hoofdlijnen scenario totale lockdown plus de mogelijke uitzonderingen hierop 

1 111111111111~1111111111111111 

1111111111111~1111~111111~~111 
11•11111~1 
111111111111111111M 
11111111111111111~ 

11.1 10.2g 



Uitvoerbaarheid 

11.1 10.2g 

1111111~11111111111111111111111~ ■ 

g 



Advies 

■ Kennis nemen van beschikbaarheid van het totale lockdown scenario. 

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

daadwerkelijke toepassing is differentiatie/fasering mogelijk. 

11.1 10.2g 



Lockdown scenario 



5. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS) 
• Presentatie RIVM in MCCB 
• Volgende week ook aandacht voor omgevingsanalyse caribisch gebied (op 

verzoek van BZ) 
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6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 
• Uitkomsten uit de politieke vijfhoek (ter toelichting, EZK) 
2 brieven in Mccb vanmiddag als hamerstuk. 
- Brief OCW 
- Brief Fin/ezk; over noodpakket, welke sectoren vallen binnen 

noodloket. 
111!MfegMg",!!" 

Deltaplan bouw 
Regeling land- en tuinbouw. Daarover wordt later verder gesproken. 

• Voortgang 1,5 m samenleving (ter toelichting EZK) 
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6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 
• Mitigeren sociale maatschappelijke impact (ter toelichting NCTV) 
Proces is in verkennende fase. Ziet op het dichter bij elkaar brengen 
van centrale en decentrale aanpak. 

Ook wetenschappelijke inzichten worden betrokken. 
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7. Caribisch gebied (BZK) 
• Update stand van zaken (ter toelichting, BZK) 
Zie sheets BZK 



8. Bijstand 

• Verdeling schaarste/Bijstand Defensie (ter toelichting, zie bijlage 
Presentatie MSOB) 



9. Internationaal 
• Geen bespreekpunten 



10. Parlementaire zaken 

• Brief VWS 
• Debat morgen 



04  

11. Communicatie 
• Paasweekend, spanning tussen 'blijf thuis' en 'naar buiten'. 
• Focus communicatie op: Als je naar buiten gaat, ga niet te ver 

weg. 



12. Agenda tbv MCCb 7 april 16.00 

• OMT/BAO-advies 
• Maatregelen Paasweekend 
• Mededeling Lockdown scenario 
• Update Caribisch gebied 
• Vooruitkijken persco vandaag 

35 



13. Rondvraag en sluiting 
• Kmar: cijfers grensverkeer beschikaar, bezoekers uit Dui in bijv. 

Grensgebied 
• Defensie verzoekt Rivm om omgevingsbeeld caribisch gebied, 

inschatting en analyse. 
• Donderdag in Iccb 
• SZW kijkt naar interdepartementale aanpak voor 

arbeidsmigranten. 
• Fin deelt mee dat er vandaag een eurogroep is, voor vragen na 

overleg bereid voor toelichting. 
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11.1 10.2g • 

Besluiten/afspraken ICCB 7 april 13.00 u (1/3) 
• 11.1 10.2g 

• Verruiming testbeleid: Frontlinie medewerkers (o.a. politie/BOA's) 
mogen ook getest worden als zij bespuugt worden en 
ziekteverschijnselen vertonen. Deze nieuwe werkwijze wordt over 
drieweken (ca. 28 april) geëvalueerd. 

• Agendapunten in ICCb van 9 april: Besluitvorming Vliegverbod, De 
1.5 meter samenleving. 

• M.b.t. toerisme paasdagen zal aan de MCCb worden voorgelegd: 
Voorkomen dat er van uit het buitenland toeristen naar binnen 

komen. Tevens ontmoedigingsbeleid voor het bezoeken van 
o.a. meubelboulevards, recreatiegebieden ook voor 
binnenlandse toeristen. VR kunnen met bestaande 
verordeningen ingrijpen indien noodzakelijk. In het algemeen 
wordt het advies gegeven "blijf thuis" en als je toch naar 

37 
	buiten gaat blijf in je eigen omgeving. 



Besluiten/afspraken ICCB 7 april 13.00 u (2/3) 
• ICCb kan zich vinden in het voorgelegde worst case Lock-Down 

scenario. Enige vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaving. 
Scenario (en lijst) zal verder worden uitgewerkt/bijgewerkt. 

. 

• Tijdlijn besluitvorming 10 t/m 21 april wordt geaccepteerd (zie 
sheet: Fase2 besluitvorming). 

• In aanloop/voorbereiding naar besluitvorming 21 april moet 
rekening gehouden worden met opstart perioden van die diverse 
besluiten. Onderwerp zal worden besproken in het MCCb. 

• In MCCb liggen 2 brieven voor: brief van OCW en brief van 
FIN/EZK. ICCb stemt in dat beide brieven als hamerstukken 
behandeld kunnen worden (Min Koolmees zal inbrengen). 

• Voedselvoorziening en primaire functies (CAS/BES) zullen a.s. 
donderdag in het ICCb besproken gaan worden. 

38 
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• 

Besluiten/afspraken ICCb 7 april 13.00 u (3/3) 

• In het persmoment van hedenmiddag (7 april) aandacht voor de 
1.5 m samenleving. 

• In het MCCb van 7 april het onderwerp vliegbeweging (specifiek 
voor VS) ter kennis name agenderen. 

• Presentatie t.b.v. MCCb m.b.t "testen" ook delen met ICCb leden. 
• Eerste memo over het mitigeren social maatschappelijke impact 

dinsdag 14 april in ICCb. 
• Update CAS/BES (presenatie BZK) wordt akkoord bevonden door 

ICCb en wordt meegegeven aan het MCCb 
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ICCb0407D 

Nationaal Coiirdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Departementaal vertrouwelijk 
	

Kerneenheid 
Situatiebeeld en Duiding COVID-19 (nr. 14) 

	
Analyse 

Dinsdag 7 april 2020 - geactualiseerd tot 09.00 uur 

Aandachtspunten 
Naleving maatregelen aankomend paasweekend mogelijk onder druk door de toenemende positieve 
berichten over de effecten van de maatregelen en het mooie weer. 
Druk op Caribisch deel van het Koninkrijk neemt toe. 
Risico op een toenemend gevoel van `ongelijkheid' onder burgers en bedrijven. Continue druk op 
geloofwaardigheid van overheid, experts en maatregelen. 

SITUATIEBEELD 
Maximaal controleren (volksgezondheid)  

Het onderzoek naar hoe besmettelijk kinderen zijn loopt vertraging op. Nog maar de helft van de honderd 
gezinnen, die nodig zijn voor het onderzoek, is gevonden. 
RIVM meldde maandag minder doden, maar wel meer ziekenhuisopnames. 
NIVC en LNAZ toonden zich voorzichtig optimistisch over het aantal IC-patiënten. De piek aan aantal IC-
patiënten wordt over twee weken verwacht. 
Blijvende media-aandacht voor de druk op beschikbaarheid van geneesmiddelen en PBM's. Nederland heeft 
opnieuw miljoenen mondkapjes besteld. Per week zouden er 4,5 miljoen mondkapjes nodig zijn in de zorg. 
Door strengere regels van de Chinese overheid en een tekort aan vrachtruimte is het steeds moeilijker en 
duurder om snel medische hulpmiddelen als mondkapjes en beschermende kleding vanuit China te krijgen. 
Meer patiënten en zorgmedewerkers kunnen zich vanaf maandag laten testen op COVID-19. Personeel van 
gevangenissen en tbs-instellingen willen ook in aanmerking komen voor een test. 
De opvatting over mondkapjes verandert, diverse Westerse/Europese landen adviseren nu mondkapjes te 
dragen in openbare ruimtes. Het WHO stelde aanvankelijk dat een mondkapje alleen noodzakelijk is als je ziek 
bent of in de zorg werkt, maar in de media wordt gesteld dat de WHO dit advies mogelijk aanpast. Nederland 
ziet risico's op 'schijnveiligheid'. 
Mensen brengen zichzelf in gevaarlijke situaties als zij de zorg mijden omdat ze denken dat er in ziekenhuizen 
geen plaats is vanwege het coronavirus. 
Er wordt een toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners gemeld. In veel 
gevallen is niet vastgesteld of het daadwerkelijk coronabesmettingen betreft. 
Medici verwachten dat de zorgsector nog maanden met extra drukte te maken krijgt nadat de epidemie onder 
controle is gebracht vanwege revalidatie en een vermoedelijke inhaalslag van andere zorg. 

Beeld sociale media 
- De roep om meer te testen en mondkapjes te verplichten houdt 	_ g. 	 aan. 11.1 

Continuïteit vitale processen en samenleving  
De zeven grootste Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France-KLM, kunnen het door de 
problemen rondom corona financieel nog tot eind mei volhouden. 
De Europese Commissie heeft EU-lidstaten dringend verzocht de regels voor vrachtvluchten gedurende de 
coronacrisis te versoepelen. Hierdoor kunnen meer medische hulpgoederen en medicijnen vervoerd worden. 
De NVZ maakt komende weken met ministerie VWS en zorgverzekeraars afspraken over de continuïteit van 
zorg op de korte en lange termijn en om te voorkomen dat zorgaanbieders in de financiële problemen raken. 
De TK gaat videovergaderingen invoeren en wil ook de mogelijkheden vergroten om tijdens de 'intelligente 
lockdown' toch fysiek te vergaderen. 
Er is voldoende groente en fruit voor de Nederlandse consument, maar door de coronacrisis kan er wel 
verschraling in het aanbod komen. 

Beeld sociale media 
- Aandacht voor NRC-artikel over wetenschappers die meedenken met het RIVM over een exitstrategie voor de 

pandemie. Zij stellen dat we nog tot twee jaar met beheersmaatregelen te maken kunnen hebben. 
- Min VWS laat op sociale media weten dat ook tijdens de coronacrisis kindervaccinaties gewoon doorgaan. 
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Zorg voor kwetsbare groepen  
Het coronavirus zorgt ook in de gevangenis voor veel onzekerheid, angst en frustratie. De rechter heeft 
geoordeeld dat de coronacrisis geen reden is om vrijgelaten te worden uit de gevangenis. 
De VN stelt dat de toename van huiselijk geweld schrikbarend is en roept op tot actie. 
Oogvereniging stelt dat het voor blinden en slechtzienden niet altijd goed in te schatten is of ze voldoende 
afstand houden. Oproep aan de samenleving mensen met een witte stok ruim baan te geven. 

Beeld sociale media 
Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op het overlijden van een 32-jarige Belgische 
supermarktmedewerker aan COVID-19. Collega's klagen dat het moeilijk is te voldoen aan 'social distancing', 
en over de drukke en stressvolle omstandigheden van hun werk, terwijl supermarkten winst maken. 
De Telegraaf bericht over ontstane onrust over voorgestelde verscherpte triage-regels waarbij mensen boven 
de 70 jaar niet meer opgenomen zouden worden bij een tekort aan bedden. Wilders noemt dit op sociale 
media totaal onacceptabel en gaat in het kamerdebat woensdag voorstellen deze regel te schrappen. 

Financieel-economische stabiliteit  
Het UWV ontving op de eerste dag 35.000 aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. 
Volgens LTO Nederland dreigen vooral bedrijven met een seizoensgebonden productie door de regels achter 
het net te vissen. Ook tuinders zouden moeten vallen onder de Regeling overbrugging werkbehoud (NOW). 
Nederlandse winkeliers komen in de problemen omdat kredietverzekeraars de kredietlimieten verlagen of zelfs 
helemaal beëindigen. Ook worden bijna alle nieuwe aanvragen afgewezen. 
Tot zeker 1 juli zullen er geen gedwongen huizenverkopen plaatsvinden, daarnaast is besloten dat elke 
huizenbezitter met financiële problemen in aanmerking komt voor uitstel van betaling. 
Curatoren en advocaten waarschuwen dat als de overheid niets extra's doet, we door corona aan de 
vooravond van een massale, maar maatschappelijk ongewilde onteigening staan. 
De Eurogroep vergadert dinsdag per video over maatregelen om de klap van de coronacrisis op te vangen. 
Het FD meldt dat het kabinet nog eens twaalf miljard euro uit trekt ten behoeve van een borgstelling, om te 
voorkomen dat ondernemers op grote schaal failliet gaan. 
Diverse ondernemers lijken zich voor te bereiden op de 1.5-meter economie. Maar in Nieuwsuur waarschuwt 
een econoom dat het versoepelen van de lockdown juist de economie zal schaden. 

Caribisch deel van het Koninkrijk  
- Saint Martin heeft maandagochtend twee van de grensovergangen tussen het Franse en Nederlandse deel 

afgesloten. Bij de andere twee grensovergangen is slechts beperkte beweging toegestaan. 
- Sint Maarten heeft financiële steun van ongeveer 130 miljoen euro gevraagd aan Nederland om de gevolgen 

van het coronavirus de komende drie maanden het hoofd te bieden. 
Als solidariteitsmaatregel met de bevolking leveren Ministers en parlementariërs op Sint Maarten 10 procent 
van hun salaris in. 

- De commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao gaat er vooralsnog vanuit dat de Noodmaatregel overbrugging 
werkgelegenheid betrekking zal hebben op 16.500 werknemers in vaste dienst. 

- Op Curaçao zijn de gevangenen in de SDKK in staking gegaan, ze worden volgens eigen zeggen aan hun lot 
overgelaten in overvolle cellen, er is geen schoonmaakmiddel en slecht eten. 

Internationale context  
De Duitse regering heeft maandag bekend gemaakt dat iedereen die na 10 april (meerdaags) vanuit 
Nederland komt, twee weken in quarantaine moet. Het is onduidelijk hoe lang deze maatregel zal gelden. De 
verplichte quarantaine geldt niet voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer en vrachtverkeer. 

- Eerste landen in Europa kondigen versoepeling coronamaatregelen aan. Zowel Oostenrijk, Tsjechië als 
Denemarken zullen de maatregelen binnenkort (deels) afschalen. 
In China zijn afgelopen weekend weer nieuwe corona gevallen vastgesteld. Het aantal nieuwe diagnoses ligt al 
weken lager ligt dan tijdens de piek, maar de zorgen voor een tweede golf besmettingen groeien. China voegt 
nu ook asymptomatische gevallen van besmettingen toe aan de dagelijkse updates over het virus. 

- China heeft volgens een woordvoerder de afgelopen maand 3,9 miljard mondkapjes aan het buitenland 
verkocht. Daarnaast exporteerde het land 16.000 beademingsapparaten. 
De Russische hulp bij de coronabestrijding in Amerika en Italië leidden tot vragen en kritiek, met het 
stopzetten van de vluchten van en naar Rusland lijken deze operaties beëindigd. 

- De Zweedse aanpak van de coronacrisis krijgt steeds meer kritiek. Het land doet vooral een beroep op de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen. Zweden heeft het hoogste aantal infecties in Scandinavië. 

- Volgens de Franse minister Economische Zaken Bruno Le Maire stevent Frankrijk af op de grootste 
economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. 

- De Britse regering is van plan de besprekingen met de Europese Unie over de toekomstige relatie na de brexit 
gewoon voort te zetten. Ook wordt niet overwogen de overgangsperiode te verlengen. Boris Johnson is 
opgenomen op de IC vanwege hardnekkige klachten. 
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Beeld sociale media 
Sommige Marokkaanse Nederlanders willen in Marokko begraven worden, maar kunnen dit nu niet vanwege 
het ingestelde vliegverbod. 

Politiek en maatschappelijke onrust  
In Groot-Brittannië zijn meerdere mobiele zendmasten in brand gestoken. De politie vermoedt een verband 
met de complottheorie dat 5G aan het coronavirus koppelt. Ook in Nederland zijn incidenten met twee 
zendmasten en worden video's van in brand gestoken zendmasten verspreid. 
Volgens onderzoeksbureau Citisens hebben Nederlanders veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis 
door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. 
Er wordt (vooral via sociale media) reclame gemaakt voor corona zelftests, die niet (altijd) betrouwbaar zijn. 
Afgelopen week werd duidelijk dat Nederland telecomdata wil gaan gebruiken om de epidemie in kaart te 
brengen. Er moet worden nagedacht over een exit-strategie om te voorkomen dat ook na de pandemie 
dergelijke techniek blijvend in te zetten, aldus media. 
Oplichters doen zich voor als leveranciers van miljoenen mondkapjes, FIOD houdt mensen aan. 
Tijdens het paasweekend worden bepaalde toeristische plekken en landweggetjes afgesloten voor motorrijders 
en wielerclubs. Ook zullen tuincentra en woonboulevards klantenstromen moeten reguleren en afremmen. 
Volgens een Amerikaanse expert is het aantal a-symptomatische besmettingen veel hoger dan tot nu toe werd 
aangenomen. Amerikaanse onderzoekers stellen dat het erop lijkt dat het virus zich ook via zeer kleine 
vochtdruppeltjes kan verspreiden, welke vrij (kunnen) komen bij ademhaling en praten. 

Beeld sociale media 
Op sociale media gaan complottheorieën rond over het verband tussen COVID-19 en 5G en vermeende 
gezondheidsimplicaties van 5G. 

DUIDING 
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Proces flexibele vervolgaanpak na 28 april 
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Uitgangspunten vervolgaanpak 
■ Driewekelijkse cyclus 
Elke drie weken een heroverweging van het totale maatregelenpakket, met besluitvorming een week voorafgaand daaraan. Eerste 
heroverwegingsmoment op 28 april en 21 april. 
■ Optimaliseren maatregelenpakket 
Het huidige maatregelenpakket is met name gericht op maximaal controleren. In toenemende mate krijgen onder meer sociale en economische factoren 
een ander gewicht in de besluitvorming. Inzicht in effecten van maatregelen moet gerichtere inzet van maatregelen op doelgroepen en belangen 
mogelijk maken. 
■ Wetenschappelijk onderbouwd 
Basis voor de crisisaanpak is een wetenschappelijke onderbouwing van de effecten. Dit geldt ook voor de flexibele aanpak op weg naar een volledige 
afbouw van maatregelen. 
■ Integrale weging van effecten m.b.v. maatregelenmatrix 
Er wordt besloten over de samenstelling van het maatregelenpakket na een integrale weging van de effecten van de maatregelen op vijf pijlers: 

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

■ Mitigerende of handhavingsmaatregelen 
Aanvullende maatregelen, benodigd om ongewenste effecten te verkleinen of benodigd voor handhaving, worden zoveel mogelijk bij de besluitvorming 
inzichtelijk gemaakt zodat ze meegenomen kunnen worden in de integrale weging. 
■ Actualiteit 
Via het IAO wordt continu de actuele stand van zaken meegewogen in het samenstellen van het maatregelenpakket. 
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09/04 - 12:00 
Deadline kwalitatieve/beleidsmatige input 

maatregelenmatrix 

Actie: Alle leden IAO 
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07/04 
Deadline overzicht aanpak buitenland 

Actie: BZ 

06/04 
Bespreken effect van maatregelen op 

volksgezondheid/exit-strategie 

Actie: OMT/BAO 

09/04 
Deadline kwantitatieve/wetenschappelijke 

input maatregelenmatrix 

Actie: NCTV/CBS/CPB/RIVM/Corona Gedragsteam 

10/04 
Creëren overzicht 

effecten o.b.v. 
maatregelenmatrix 

Verwerken van 
opbrengst in 
varianten van 

maatregelenpakket 

Actie: NCTV 

Fase 1: uitwerken en onderbouwen - 3 t/m 10 april 

03/04 
Verspreiden 

maatregelenmatrix 
Doel van dit proces is om: 

1. Inzicht te krijgen in de effecten 
van een verlenging van het 

bestaande maatregelen na 28 
april; 

2. Optimaliseren van de 
doeltreffendheid van 
maatregelenpakket; 

3. Uitwerken van mogelijke 
benodigde mitigerende en 
handhavingsmaatregelen. 
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Actie: NCTV en 
VWS 

14/04 
IAO 

Behandelen van 
varianten van 

maatregelenpakketten 

14/04 
Informerende 

briefing 
ICCb/MCCb 

[ 	  

15/04 
Uitwerken en 
aanpassen 

varianten en 
voorbereiden 

verdere 
besluitvorming 

Actie: NCTV 

16/04 
IAO 

Trechteren 
tot definitief 

voorstel 
maatregelen 

pakket 

Toetsen aan 
actualiteit 

17/04 
IAO 

Vaststellen voorstel 
maatregelen pakket 

t.b.v. OMT/BAO 

20/04 
.~ 	OMT/BAO 

Advies en validatie 
maatregelpakket 

"\ r  Verwerken 
input OMT/BAO 
& Voorbereiden 

Kamerbrief 

21/04 
ICCB/MCCB 
Bespreken en 

vaststellen definitief 
besluit en informeren 

kabinet 

IAO 
Voorbereiding 
besluitvorming 

[

i 

 12/04 of 19/04 
Catshuisoverleg 

Reflectie op 
maatregelen- 

pakket 

[Actie: NCW & VWS 

Veiligheids- 
beraad 

Informeren over 
maatregelen pakket 

Fase 2: Besluitvorming - 10 t/m 21 april 

[ 13/04 
Tweede 
Paasdag 

[ 	
21/04 

Versturen Kamerbrief 
& Persconferentie 
Evt. bekendmaking 

aanpassingen 
maatregelenpakket 
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t:4  
ICCb0407G 

Werkwijze MSOB VWS aanvragen COVID-19 

Doel  

• Stroomlijning en coordinatie van steunverzoeken gericht aan Defensie. 
• Overzicht en inzicht gevraagde en geleverde steun door Defensie 

Waarom:  
• Grote steunvragen aan Defensie in kader van COVID-19. Dit komt nu via diverse kanalen 

binnen. Gewenst is landelijk inzicht en coordinatie. 
• Behoeftestelling en aanbod te verbinden en prioritering aan te brengen in verzoeken. 
• Inzicht in schaarste en te verdelen capaciteiten. 

Uitgangspunten:  
• Bestaand wettelijk kader 
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Check op capaciteit regio (ROAZ/DPG) 
1 

Verzoek indienen bij LOCC 

Verzoek steunverlening beoordelen bij 
LOT-C 

Advies coordinerend DPG 

Advies witte kolom LOTC 

Advies Defensie 

Afweging adviezen 
	

1E0 
1 

Toewijzing / afwijzing steun 

Evt. dilemma's doorleiden naar 
ICCB/MCCB 
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Wanneer verzoek tot steunverlening defensie? 

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

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

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

• Checklist: opgesteld onder verantwoordelijkheid van VWS i.s.m. Witte kolom, LOCC/LOT-C 
en Defensie. 
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Werkwijze aanvraag: 
langewezen die een aanvraag kan doen. 
an. In casu één VZ VR per ROAZ-regio -> 

(dit is enige ingang). NB: Afstemming over 
Z VR's. 

,s opgesteld o.b.v. een integraal beleids- en 

huidige wet- en regelgeving inzake 
r belang (Regeling MSOB). 
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LOT-C 
Afwegingsproces steunverlening:  
Vindt plaats vanuit het LOT-C o.b.v. een integraal beleids- en toetsingskader van wat bestaat 
uit: 

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

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

• Eventuele dilemma's kunnen voorgelegd worden aan het ICCB/MCCB. 

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



Uitgangspunten integraal advies 

A. Uitgegaan wordt van 11 ROAZ-regio's. 

B. Per ROAZ-regio wordt één voorzitter Veiligheidsregio aangewezen die de betreffende bijstandsaanvraag kan 
doen en één DPG als aanspreekpunt bij de afhandeling van deze aanvraag. 

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

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

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

F. De afweging van de uitgangspunten C, D en E houdt ook rekening met de wens van defensie om 
defensiepersoneel een actieve bijdrage te laten leveren aan de oplossing van de crisis (imago) en getraind en 
geoefend te houden. 
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Processtappen na ontvangst aanvraag binnen LOCC-LOTC, Resp. 
Beleids-toetsingskader LOT-C 
1. LOCC inventariseert bij de 10 andere DPG'en of er nog aanvragen in de pipeline zitten. 

2. Indien dezelfde dag of de dag daarna nog andere aanvragen worden verwacht, worden deze afgewacht en 
meegenomen in het doorlopen van het toetsingskader. 

3. De aanvraag of aanvragen worden onder de aandacht van DOPS gebracht met het verzoek aan te geven in welke 
mate de gevraagde resources, gezien over een periode van twee weken, beschikbaar zijn. 

4. Door het LOT-C, secties continuïteit & schaarste en gezondheid & zorg, vindt een toetsing van de aanvraag of 
aanvragen plaats aan de hand van het (dynamische) gezondheidsbeeld. Beoordeeld wordt in hoeverre vergelijkbare 
aanvragen over een periode van twee weken te verwachten zijn uit andere regio's. 

5. Door het LOCC — LOTC en DOPS wordt op basis van de feitelijke aanvragen, de beschikbare resources over een 
periode van twee weken en de verwachte vraag over een periode van twee weken een advies geformuleerd over de 
concrete aanvraag of aanvragen. 

6. In dit advies kunnen voorwaarden zijn opgenomen voor beëindiging of wijziging van de bijstand indien de 
betreffende bijstand harder nodig is in een andere regio en/of de behoefte in de regio van aanvraag afneemt. 

7. Het advies wordt aan het ministerie van VWS of een gemandateerd vertegenwoordiger voorgelegd, die toestemming 
geeft voor de uitvoering van de voorgelegde adviezen. Bij complexe verzoeken wordt VWS betrokken. 

8. Eventuele dilemma's kunnen voorgelegd worden in de ICCB/MCCB.  
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Checklist ROAZ 
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Checklist Militaire steunverlening 

In te vullen door ROAZ. 

Wat vraagt u aan? (geef een duidelijke omschrijving) 
Wat is het doel van de gewenste steunverlening? 
Welk effect beoogt u met de inzet van de steunverlening? 
Hoe lang is de steunverlening nodig? 
Is de steunverlening elders te verkrijgen? 

o Andere veiligheidsregio's 
o Andere (zuster)organisaties 
o Regionale suppliers / bedrijfsleven 
o Landelijke suppliers / bedrijfsleven 

Welke andere manieren zijn er om uw probleem op te lossen? 
o Bij personeel: opleiden, taakverschuiving, etc. 
o Bij materiaal: inkooporganisaties, particuliere aanbieders 

Waarom kunt u daar geen gebruik van maken? 
Wat is het effect als u de steunverlening niet krijgt? 

o Op korte termijn ( < 2 weken) 
o Op middellange termijn ( 2 weken tot 3 maanden) 

Op lange termijn (na 3 maanden) 

Totaal beschikbare capaciteit in Nederland: 
300 algemeen verpleegkundigen 

o geen specialistisch verpleegkundigen 
60 algemeen artsen (ANIO's) 

o geen medisch specialisten 
Transportcapaciteit 

o incl. track and trace 
incl. contacten in buitenland (bv tbv overplaatsen) 

o geen MICU 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Voorstel 'beheersing Paasdrukte' 



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

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

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

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

2 



Doel 

a) Voortgezet tegengaan (buitenlands) toerisme en recreatie 

b) Voorkomen / tegengaan ongewenste drukte rond woonboulevards / outlet-malls / 
tuincentra / bouwmarkten 
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Advies ad A (tegengaan buitenlands toerisme) 

➢ Continuering ingezette beleid tegengaan buitenlands toerisme 

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

➢ Motorrijders/wielrenners: geen landelijke lijn, wel instrumenten om wegen af te zetten 
of om op groepen te kunnen handhaven 
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Advies ad B (Paasdrukte winkelcentra) --> 3 fasen 

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

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

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

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

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

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

o Dus advies is: effectueer fase 1 en (situationeel) 2, ondersteund door: 
• gerichte communicatie (EZK - branche - bedrijven) 
• scherpe publiekscampagne ("Blijf thuis, zoek niet de drukte") 
• gericht toezicht en handhaving 
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verdubbelingstijd 
4-7 dagen 

1.1> modellering 
social distancing cq. isolatie: 
• sociale onthouding zorgt voor afgevlakte curve 
• intensiteit maatregelen 

risico op heropleven 
• na opheffen 

maatregelen 

Tijd sinds aanvang van epidemie 

Aantal 
IC-bedden 

beschikbaar 

Scenario's bestrijding 1.geen interventies 
2.maximale controle 
3. lock-down 

RIVM - Technische briefing Tweede Kamer Jaap van Dissel - 1 april 2020 
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Mate van onzekerheid over effect maatregelen tot 23 maart jl. 
onzekerheid in relatie tot reproductiegeta dd 25.03.20201 

Huidige pakket: maatregelen tot 
23 maart (geen thuisisolatie en 
quarantaine van gezinsleden) 

Aannames IC: 
- ligtijd —3 weken 
- naar verhouding weinig 80+ 

op IC 

Model initiële parameterset: 
• WHO collaborating center 
• Imperial College London, de 

Harvard School of Public Health 
en nog 8 andere 
onderzoeksgroepen 

• vanaf 19 maart NL gegevens 



Aanpassing tov vorige week: 
- curve gefit op IC-bezetting 

volgens gegevens NICE. 
- stijging klopt nu met NICE-data 
- aanpassing model door hogere 

Ro  (pessimistische keuze) 
- variatie opnametijd IC (nu 

gem. 23 dg) 

- datapunten IC-bezetting 
toegevoegd 

- pm. rapportagevertraging 

3000 

c 
(r) 4- 2000 
(13 
a 

N 
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scenario 

geen bestrijding 
met gevolgde 
maatregelen 

datapunten 

• NICE IC-bezetting NL 

Bezette IC-plaatsen COVID-19 - 31.03.2020 
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scenario 

geen bestrijding 
met gevolgde 
maatregelen 

datapunten 

• NICE IC-bezetting NL 
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Bezette IC-plaatsen COVID-19 - projectie 6.04.2020 
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Gewoo 	Nederlandse IC-capaciteit 
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Bezette IC-plaatsen COVID-19 - projectie 6.04.2020 
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scenario 
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Effectief reproductiegetal 3 april 2020 

> Verschil t.o.v. 28 maart 
- Nu op basis van NICE data voor ziekenhuisopnames en 

IC opnames, zodat eerdere onzekerheden over 
rapportagevertraging in Osiris worden vermeden. 

- Maatregelen hebben effect gehad 
- Maar het reproductiegetal lijkt niet ver onder 1 te 

zakken 
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aantal verpleeghuislokaties met tenminste 
een geval van COVID-19, per 100.000 
70+ personen (-1900 op 19.500 
meldingen /let op! getallen van begin 
april) 

totaal aantal verpleeghuislokaties = 2500, 
waarvan circa 900 met COVID-19. 

Aantal* per 100.000 70-plussers 
	 3,1- 5,0 

	

 	5,0 -10,0 
10,0 -17,0 
17,0 - 25,0 

-25,0-35,0 
-35.0-50.1 

Aanta I* 
• 

• 10 

• 10C 

*Geschat aantal verpleeghuizen met 1 COVID-1 9 melding 

T/m 1 april 2020 

Aantal* per 100.000 70-plussers 
I 	i 0,6 - 5,0 

	

   5,0 -10,0 
-10.0- 17,0 
-17,0 - 25,0 
-25,0-35,0 
-35,0-50,1 

1 	Geen meltfingen 

Aantal* 

1 
• 10 

• 100 

*Geschat aantal verpleeghuizen met x 1 COUID• 19 melding 

T/m 23 maart 2020 



Wie besmet wie? 

leeftijd heeft, dan is die vaak 
30 jaar of 60 jaar ouder 
(ouder-> kind, grootouder - 
> kind) 

- 247 transmissieparen zijn 
gehaald uit Osiris (dd 31 
maart 2020, met in totaal 
12595 gemelde gevallen) 
waar bron NCOVOsirisnrl 
genoemd is en alleen als 
paren niet elkaar noemen als 
bron. 

- Meeste gevallen zijn besmet 
door iemand van dezelfde 
leeftijd 

- Als de besmetter een andere 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Caribische delen van 
het Koninkrijk 

Stand van zaken 
7 april 2020 



Check bij SG Defensie wat zij aan personeel mee 	Betreft medisch personeel. 2 03/04/20 

Maximaal controleren: afspraken 2 april 
Afspraak Stand van zaken Deadline 

Op de kortst mogelijke termijn (intentie dit weekend) Afgerond op 	 05/04/2020 
worden 6 beademingsapparaten verstuurd naar Sint 05/04/20 
Maarten. 

3 

kunnen leveren 	 Gesprekken worden gevoerd. 

Contract sluiten met Aspen zodat zij op de kortst 	Afgerond op 06/04/20: Contract 
	

03/04/20 
mogelijke termijn personeel kunnen leveren aan Sint getekend. 
Maarten 

4 
	

Tijdlijn maken voor bovenstaande wanneer e.e.a. 	Afgerond op 05/04/20 	 03/04/20 
Verpakt/verzonden/operationeel kan zijn 

5 
	

Planning voor de resterende materialen en mensen 	Planning is gemaakt, gericht op 	06/04/20 
gereed 	 verzending naar Aruba, Curacao, 

Bonaire op 10 april, uitvoering loopt 
6 
	

Check DG Volksgezondheid bij Jaap van Dissel of nu Afgerond. 	 03/04/20 
een verdeling 12-12-12-6 of een meer 	 Besluit: Curacao 12, Sint Maarten 12, 
geconcentreerde verdeling de voorkeur heeft. 	Aruba 12, Bonaire 6 

7 
	

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

Et 
	

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

06/04/20 

26 juni 2020 t Voettekst 



Voedselzekerheid 

Transport 

[
Samenleving (o.a. continuïteit bestuur, 
Sleutelfuncties, persvrijheid 
Uitgezonden medewerkers (vitale en 
niet vitale functies) 

Vitale processen: algemeen beeld 

Vitaal proces 	 Huidige situatie 
pEnergiehuishoudin water ArteleMm B 

	
M.lefOnitoren Agri situatie. 

Veiligheid 
	

Risico aanwezig op CAS. (Toelichting: sheet 5) 
Beperkt risico op BES 
Beperkt risico tot 1 mei 2020. (Toelichting sheet 6) 
Besluitvorming in MCCB 09/04/2020 
Beperkt risico tot 1 mei 2020. (Toelichting sheet 7) 
Besluitvorming in MCCB 09/04/2020 
Beperkt risico. Monitoren van situatie. 

Er wordt gehoor gegeven aan oproep om langer te 
blijven. 

26 juni 2020 I  Voetteksi 



Vitale processen: veiligheid 
Veiligheid en openbare orde vormen op alle eilanden een risico als gevolg van de financieel-economische gevolgen van COVID-19. 

De bijstandsverzoeken van de landen op dit punt zijn inmiddels afgehandeld. 

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

Maatregelen: 

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

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

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

Aandachtspunt illegale immigranten (Venzuela) Benedenwindse eilanden 

Maatregelen: 

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

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

26 juni 2020 ! Voettekst 



Vitale processen: voedselzekerheid 

> Risico Benedenwindse eilanden is beperkt. Situatie wordt gemonitord. 

> Als gevolg van de noodtoestand op Sint Maarten zijn de leveranciers van voeding 
gesloten. Heroverweging opening supermarkten na een week. Vrachtschepen 
blijven binnenkomen 

> Voedselvoorraad Bovenwindse eilanden is voorzien voor enkele weken. 

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

> Uitgangspunt is om lokale markten in stand te houden om ketenreactie loon-
markt-vervoer te minimaliseren. 

26 juni 2020 I Voettekst 



Vitale processen: transport 

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

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

> Maatregelen om noodzakelijke transportmogelijkheden te 
behouden worden voorgelegd aan MCCB op 09/04/20. 

26 juni 2020 I Voettekst 



Financiën en economie 

> BES 
> maatregelenpakket in uitvoering 

> Landen 
> Forse aanvragen om liquiditeitssteun gedaan door Aruba Curaçao en Sint 

Maarten. 
> Besluit in RMR 9 april 2020 voorzien mbt toekennen liquiditeit voor 4-6 

weken, met name gericht op looncompensatie. 
> Vervolgens beoordelen door Cft van voorgestelde noodpakketten voor de 

landen met maatregelen voor middellange termijn (RMR begin mei). 
Steun op basis van strikte voorwaarden. 

26 juni 2020 Voettekst 
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Protocol 'Veilig winkelen' Paasweekend 2020 (zaterdag 11 april tot en met maandag 13 april) 

Dit protocol is aanvullend op het 'Protocol veilig winkelen' en geldt voor Eerste en Tweede Paasdag 
2020 voor bouwmarkten, tuincentra, woonwinkels en verdere non-food winkels die zich bevinden op 
de perifere winkellocaties (PDV en GDV). Dit betreft bijvoorbeeld retailparken, woonboulevards en 
winkelboulevards. Het geldt niet voor winkels in binnensteden en binnenstedelijke winkelgebieden. 

Preambule  
• Brancheorganisaties, winkels en overheid communiceren over deze aanvullende afspraken. Winkels 

maken afspraken zichtbaar in en voor de winkel. 
• De overheid roept mensen op veilig te winkelen en aanwijzingen van personeel op te volgen. 

Voor de ondernemer  
• Dagelijks worden alle werkplekken, klantencomputers, pinapparaten en kassa's meermaals 

gedesinfecteerd. 
• Handgrepen van winkelwagens en winkelmandjes worden meerdere malen per dag 

schoongemaakt. 
• Klanten winkelen zoveel mogelijk alleen. 
• Maximaal 1 klant per 25 vierkante meter winkelvloeroppervlak bij winkels bij winkels met een 

vloeroppervlak van 1000 vierkante meter of meer. 
• Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak bij winkels met een vloeroppervlak 

van minder dan 1000 vierkante meter. 
• Zo mogelijk is er fysieke scheiding van de ingaande en de uitgaande klantenstroom. 

• Bij iedere entree staat een medewerker die de klanten wijst op de richtlijnen en regels alvorens ze 
de winkel mogen betreden. 

• In elke winkel wordt het maximaal aan toegestane klanten actief gecontroleerd en nageleefd. 
• Strepen op de vloer geven bij de kassa en klantenbalie de afstandsindicatie van 1,5 meter weer 

• Voor de verdere winkelvloer wordt geadviseerd met grondmarkering (strepen/vakken) de 1,5 
meter afstand aan te geven. 

• Beveiligers en/of winkelpersoneel houden kassa's nauwgezet in de gaten en sturen waar nodig 
zodat drukte wordt voorkomen bij de kassa. 

• Waar dit veilig kan, zijn zoveel mogelijk kassa's open om snelle doorstroming van klanten te 
stimuleren 

• Bij de kassa zijn schotten geplaatst (bijvoorbeeld van plexiglas) om afstand tot de klant en 
gezondheid van de medewerker te garanderen. 

• In de winkel worden zo mogelijk smalle gangpaden (smaller dan twee meter) ingericht met één 
looprichting (eenrichtingsverkeer). Gangpaden worden verder zoveel mogelijk verbreed naar 
drieënhalf tot vier meter breed. 

• Op eigen parkeerterreinen zijn verkeersregelaars aanwezig die de 1,5 meter afstand garanderen. 
• In samenwerking met de beheerder van het winkelgebied wordt gezorgd voor verkeersregelaars 

die de 1,5 meter afstand garanderen. 
• Winkels houden géén promoties en/of acties om extra klanten te trekken gedurende specifiek het 

Paasweekend. 
• We voorkomen zo veel als mogelijk funshopping. 

Voor de gemeente en de veiligheidsregio  
• De toe- en afvoerwegen naar en van perifere winkelgebieden, zoals woonboulevards, retailparken 

en outletcentra, worden door gemeenten in overleg met veiligheidsregio's door middel van 
verkeersregelaars gereguleerd en waar nodig worden toe- en afvoerwegen afgesloten. 

• Gemeenten en de collectieve vertegenwoordiger van ondernemers op een perifeer winkelgebied 
zoals de centrummanager of ondernemersvereniging) gaan hierover met elkaar in overleg. 
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ICCb0407Q 

Besluiten/afspraken ICCB 7 april 13.00 u (1/3) 
• 

10.2 

g 

• Verruiming testbeleid: Frontlinie medewerkers (o.a. politie/BOA's) 
mogen ook getest worden als zij bespuugt worden en 
ziekteverschijnselen vertonen. Deze nieuwe werkwijze wordt over 
drieweken (ca. 28 april) geëvalueerd. 

• Agendapunten in ICCb van 9 april: Besluitvorming Vliegverbod, De 
1.5 meter samenleving. 

• 
10.2g 

• M.b.t. toerisme paasdagen zal aan de MCCb worden voorgelegd: 
Voorkomen dat er van uit het buitenland toeristen naar binnen 

komen. Tevens ontmoedigingsbeleid voor het bezoeken van 
o.a. meubelboulevards, recreatiegebieden ook voor 
binnenlandse toeristen. VR kunnen met bestaande 
verordeningen ingrijpen indien noodzakelijk. In het algemeen 
wordt het advies gegeven "blijf thuis" en als je toch naar 
buiten gaat blijf in je eigen omgeving. 



Besluiten/afspraken ICCB 7 april 13.00 u (2/3) 
• ICCb kan zich vinden in het voorgelegde worst case Lock-Down 

scenario. Enige vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaving. 
Scenario (en lijst) zal verder worden uitgewerkt/bijgewerkt. 

• 

• Tijdlijn besluitvorming 10 t/m 21 april wordt geaccepteerd (zie 
sheet: Fase2 besluitvorming). 

• In aanloop/voorbereiding naar besluitvorming 21 april moet 
rekening gehouden worden met opstart perioden van die diverse 
besluiten. Onderwerp zal worden besproken in het MCCb. 

• In MCCb liggen 2 brieven voor: brief van OCW en brief van 
FIN/EZK. ICCb stemt in dat beide brieven als hamerstukken 
behandeld kunnen worden (Min Koolmees zal inbrengen). 

• Voedselvoorziening en primaire functies (CAS/BES) zullen a.s. 
donderdag in het ICCb besproken gaan worden. 

11.1 
10.2g 

2 



Besluiten/afspraken ICCb 7 april 13.00 u (3/3) 

• In het persmoment van hedenmiddag (7 april) aandacht voor de 
1.5 m samenleving. 

• In het MCCb van 7 april het onderwerp vliegbeweging (specifiek 
voor VS) ter kennis name agenderen. 

• Presentatie t.b.v. MCCb m.b.t "testen" ook delen met ICCb leden. 
• Eerste memo over het mitigeren social maatschappelijke impact 

dinsdag 14 april in ICCb. 
• Update CAS/BES (presenatie BZK) wordt akkoord bevonden door 

ICCb en wordt meegegeven aan het MCCb 

3 
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