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Departementaal vertrouwelijk 

Nationaal Coikdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Verslag ICCB COVID-19 



Agenda 

1. Opening 

2. Algemeen beeld 

3. Flexibele vervolgaanpak en anderhalve meter samenleving (NCTV) 

4. Maximaal controleren (toelichting VWS) 

5. Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV) 

6. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS) 

7. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

8. Caribisch gebied (BZK) 

9. Internationaal 

10. Parlementaire zaken 

11. Communicatie 

12. Punten agenda MCCb 16.00 

13. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en mededelingen 

• Geen bespreekpunten 
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2. Algemeen beeld 
Dashboard (voorzitter IAO)  
• Een aandachtspunt blijft de verdeling n.a.v. PBM's en de 

bereidheid van jeugd om de maatregelen na te leven. 

Omgevingsanalyse (NKC) <zie volgende twee sheets>  
• N.a.v. de sheets wordt geconstateerd dat de cijfers uit 

ziekenhuizen als gegeven worden gebruikt om de RO te 
berekenen. Het blijft belangrijk om te realiseren dat het om 
schattingen gaat. 

• 11.1 10.2g 
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Omgevingsanalyse (1) 
• Zeer veel aandacht voor 'De Grote Lockdown' van het IMF, waarbij 

ook de cijfers voor Nederland dramatisch kunnen uitpakken: "Nu is 
het stil in de winkelstraten omdat we niet naar buiten mogen. Straks 
doordat een deel van de mensen het zich niet meer kan veroorloven". 

• Media noemen de afname van het aantal IC-patiënten voorzichtig 
'structureel'. En omdat die aantallen een belangrijke graadmeter voor 
het Kabinet zijn bij het besluit over het vervolg van de maatregelen, 
worden de verwachtingen voor volgende week hoopvoller. 

• Mensen kijken daarbij ook naar andere Europese landen die langzaam 
weer wat opengaan. Voor de Europese Commissie is hierbij een 
gecontroleerde exitstrategie het uitgangspunt: landen moeten die 
strategie (beter) op elkaar afstemmen, zeker buurlanden. 

• Kortom: betere IC-cijfers, een dreiging van de zwaarste recessie in 
jaren, en omringende landen die van de lockdown af gaan, kan de 
druk op het Kabinet doen toenemen om volgende week 

5 versoepelende maatregelen aan te kondigen. 



Omgevingsanalyse (2) 
• Kritiek op de 'corona-app' houdt aan. Critici hebben niet alleen zorgen 

over privacy, en de snelheid waarmee de app er moet komen; ook 
het feit dat de fase waarin kritisch besproken moet worden of we 
überhaupt in apps een oplossing zien, lijkt te zijn overgeslagen. 
Daarnaast: gebruikt het Kabinet de apps niet te veel als 'drukmiddel'? 
Alleen bij massaal app-gebruik kan Nederland weer van slot, klinkt te 
veel als indirecte dwang, zo is de gedachte. 

• Gezondheidsrisico's voor zorgmedewerkers blijven actueel. Zij zijn de 
grootste besmettingshaard van het coronavirus geworden, zo is het 
beeld. 

• De Nederlandse regering heeft sinds de ebola-uitbraak in 2014 in drie 
opeenvolgende adviezen de raad gekregen kennis en kunde over 
pandemieën te bundelen en internationale samenwerking te zoeken. 
Maar actie bleef uit, schrijft Trouw op de voorpagina. Daardoor 
werden landen overvallen door het nieuwe corona-virus en is er geen 
gemeenschappelijk internationaal beleid. 
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RIV M 1 
Verwachting IC & ziekenhuis bedden:  
• Piek lijkt af te vlakken en er ontstaat een stabiel beeld. 
• 1 mei verwachting 6/700 patiënten toegevoegd aan non-corona patiënten 

op IC bijna 'back to normal'. Dit is gebaseerd op de huidige maatregelen. 
Met vertraging van 2.3 weken kan beeld weer veranderen. 

Actuele dagopnames IC: 
• Afgelopen dagen teruggelopen, klopt met voorspelling. Tot 1 mei 

voornamelijk huidige patiënten en weinig influx 
• Ziekenhuisbedden: gebruikelijk zorg vindt niet tot nauwelijks plaats. 
• Overal afnames opgenomen corona patiënten. 
• Verloop R-effectief: rond 16 maart door R1 heen, daarna enkele 

schommelingen. 
• RO daalt, interventies dragen bij aan contactvermindering. 
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RIVM 2 
Verpleeghuizen: 
• aantal nieuwe locaties per dag waar COVID wordt vastgesteld neemt af. 

Grootste aantal besmettingen heeft reeds plaatsgevonden 
• Locaties: NB heeft grootste aantal maar weinig nieuwe locaties. ZH is 

curve nog relatief hoog. Overijsel ook redelijk veel activiteit. Noorden 
relatief laag. 

• Ongeveer 4 tot 4,5 personen per besmette locatie ziek. 
• Door rapportage achterstand is verspreiding nog niet geheel in beeld. 
• Instellingen lichamelijke en geestelijke gehandicapten 260 van 2600 

locaties hebben ten minste 1 COVID 19 besmetting 
• Sterfte corona infectie: 

• Bij bevestigde gevallen COVID zit NL op gelijke lijnen of zelfs lager dan 
andere landen, 
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RIVM 3 

Exit strategie- OMT 
1) Locatie patiënten en contact opsporing 
2) Grens restricties 
3) Social distancing (hierop is nog geen evidence based aanpak) 

• Wetenschappelijke onderbouwingen ontbreken nog. 

Exit strategie  
• Situatie in de landen is verschillend en passen verschillende 

strategieën toe. 
• Verschillende internationale voorbeelden worden genoemd (gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek): DUI, AUS en VK. 
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3. 	Flexibele vervolgaanpak en anderhalve 
meter samenleving (NCTV) 
OMT/ BAO advies (VWS/RIVM)  
• In het OMT advies staan geen adviezen over het afschalen van 

maatregelen. In het BAO is de vraag gesteld wat de rol van het 
OMT moet zijn. Het idee is om meer op vraagarticulatie te sturen 
richting het OMT. Op basis van de vraag kan het OMT de 
consequenties in kaart brengen. 

• Er blijft zorg over jongeren vwb tijdsbesteding. 
• Er blijven zorgen over verpleeghuizen. Het OMT advies is om meer 

te testen, aandacht te houden voor aanwezigheid van 
beschermingsmiddelen en na te denken over 
personeelsverplaatsing. 
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vq. 



N.a.v. nadere uitwerking voorstel flexibele vervolgaanpak  
• Voor vrijdag (17 april) wordt gewerkt aan een concretere vraagarticulatie aan het 

OMT. 
• Zolang de curve langzaam stabiliseert kunnen we voorzichtig aan versoepeling van de 

maatregelen denken. Communcatie blijft een aandachtspunt hierin. 
• BZ roept op om goed te kijken naar wat andere landen doen. NCTV geeft aan dat er 

een overzicht hiervan is. Deze wordt rondgestuurd. 
• NCTV geeft aan dat er een maatregelenmatrix is opgesteld, daarin wordt gekeken wat 

een hoge impact heeft en wat niet en waar je verlichting kunt brengen. Drie punten 
die naar voren komen: 

1) Alle vormen van onderwijs. 
2) sport t.a.v. de jeugd. 
3) contactberoepen. 

• OCW roept op om RIVM onderzoeksresultaten t.a.v. verspreiding onder jongeren te 
hebben voordat maatregelen versoepeld kunnen worden. 
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Reflectie voorstel vervolgaanpak t.b.v. nadere uitwerking ni 



11.1 
Reflectie voorstel vervolgaanpak t.b.v. nadere uitwerking 

ry 
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• 

4. Maximaal controleren (VWS) 
PBM's: Voorstel voor uitzondering op wet- en regelgeving (Mededeling SZW)  

Procesvoorstel m.b.t. besluitvorming apps (VWS)  
• <zie sheets volgende pagina> 
• Het betreft een uitnodiging nog geen besluitvorming 
• 
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Slimme digitale oplossingen (1/2) 

• Voorliggend: uitnodiging slimme digitale oplossingen 
• Geen besluitvorming over implementatie van een app 

• Toekomstige apps moeten onderdeel vormen van een bredere 
aanpak, waarin vrijwilligheid wordt meegenomen, en voldaan 
wordt aan zowel privacy- als nationale-veiligheidseisen 

• Uit IAO: BZK stelt voor besluitvorming hierover in MR te laten 
plaatsvinden 

16 



Slimme digitale oplossingen: planning (2/2) 

11 april 
uitwerken principes 
epidemiologische 
exit-strategie incl rol 
apps (RIVM) 

• 1E set van functionele 
en non functionele 
eisen 

• Start 
marktconsultatie: 
oproep aan partijen 
om met voorstellen 
te komen 

14 april 
• Ontvangst 

inzendingen  

15 april 
• Beoordelen„ 

consultatie 
met 
experts, 
waaronder 
RIVM 

16 april 
• Selectie 

shortlist  

18-19 april 
• Appathon  

20 april 
• Keuze 
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5. Continuïteit vitale processen en samenleving 
• Geen bespreekpunten 



8. Caribisch gebied (BZK) 

• Geen bespreekpunten 



10. Parlementaire zaken 

• Geen bespreekpunten 



.*: 

11. Communicatie 

Acties communicatie-aanpak 15/4  
• Voorbereiden voor 21 / 28 april 

+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving 
+ dilemma's (eigenaarschap, adaptie, timing) 
+ expertsessies uitgangspunten communicatie en taal/frame 
+ communicatie protocollen/richtlijnen 

• Persmoment na MCCb: forward guidance & schetsen dilemma's 

• Communicatie Ramadan (vanaf 23/4 o.a. videoboodschap minister 
van Erediensten via koepelorganisaties moskeeën, handreiking 
lokale/régionale overheden, inzet SZW/ESS) 
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Fasering communicatie 
Bij de aanpak van de communicatie helpt het drie typen processen te 
onderscheiden, die te maken hebben met drie fases: 

Fase 1. 	Intelligente lockdown, 
focus op controle over de virus (met bijbehorende 
crisisstructuur; huidige fase) 

!Fase 2. 	Transitiefase naar nieuwe normaal 
focus op herstel en bijbehorende projectstructuur, 
in gang gezet 

Fase 3. 	Nieuwe normaal in coronatijd 
focus op normalisatie, hernemen vooruitzicht 

25 
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12. Punten agenda MCCb 15 april 
• OMT/ BAO advies 
• Terugblik Cathuissessie incl. vooruitblik OMT 20/4 (NCTV) 
• Procesvoorstel m.b.t. besluitvorming apps (VWS) 
• Mededeling: PBM's voorstel voor uitzondering op wet- en 

regelgeving (SZW) 
• Twee aangekondigde brieven vanuit de vijfhoek. 
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13. Rondvraag en sluiting 
• BZ meldt dat Nederland heeft bijgedragen aan repatriëring 

Italianen en het leveren van tenten aan Spanje. BZ roept op om 
kansen waar NL hulp kan bieden in kaart te brengen. 

• In IAO is gesproken over datadeling en besloten om dit voorstel 
niet verder uit te werken. 
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Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 1 
Algemeen  
• VWS, AZ en BZ stemmen woordvoeringslijn af op artikel in de media. 

Flexibele vervolgaanpak  
• Proces besluitvorming 21/4 

Vrijdagochtend 17 april voor 12:00 concrete vraagformulering gereed voor OMT 
(thema's: onderwijs, jongeren en economisch)) 

• Focus op 7 punten ter voorbereiding op OMT 20 april (deadline vrijdag 17 april): 
1. Primair onderwijs (OCW bereid vraagstelling voor irt jongste groepen PO, 

kinderpopulatie, ouders, juffen en meesters; 
2. Kinderopvang; 
3. Voortgezet Onderwijs 
4. MBO, HO; 
5. Sport (sportscholen, sportvelden en sportverenigingen) irt oplossing sociaal 

maatschappelijke vraagstuk jongeren; 
6. Verlengen verbod (vergunde en meldingsplichtige) evenementen; 
7. Protocollen categorie a. (wanneer geen belemmering OV en OR). 

• Aanpak van internationale aanpakken Exitstrategieën wordt meegestuurd met notulen 
ICCb. 

• Dinsdag 21 april wordt er nader gesproken over de datum voor het verlengen van het 
verbod vergunde en meldingsplichtige evenementen. 
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Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 1 

Thema Maximaal controleren  

Apps: 
• ICCb neemt kennis van het procesvoorstel voor de apps. 
• In MCCb wordt besluit toegevoegd over waar uiteindelijke besluit plaatsvind: 

MCCb of MR. 
• De Tweede Kamer wordt geïnformeerd conform besluitvorming 

in I/MCCb. 
• Met enkele departementen waaronder: VWS, NCTV, BZK EZK wordt extra 

overleg gevoerd over de app ter voorbereiding op mogelijke besluitvorming. 

PBM's 
• mededeling SZW wordt doorgeleid naar MCCb. 

Verdringingsreeks 
• Onderwerp is geagendeerd voor IAO dinsdag 20 april 
• Besluitvorming vind aanstaande dinsdag 21 april plaats in I/MCCb 
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10.2g 

Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 2 

Thema Financieel-economisch  
• De ambtelijk afgestemde Kamerbrief Sectorspecifieke regeling LNV zal worden 

besproken in MCCb 
De ambtelijk afgestemde Kamerbrief Sectorspecifieke regeling OCW (culturele 
instellingen) zal worden besproken in MCCb (n.a.v. politieke vijfhoek) 

MCCb 15 april  
• OMT/ BAO advies (proces en vraagstelling) 
• Mededeling voorstel uitzondering PBMS 
• Aangekondigde brieven LNV & OCW 

Overig.  
• EZK wordt geïnformeerd over mogelijke uitnodiging min EZK (NCTV) 
• Komende week volgt de normale planning van ICCb 13:00/ MCCb 16:00 op 

dinsdag en donderdag. 
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Knelpunten uitvoering Uitvoering recent gestart 

iekteverzuim hoog, maar  daal" Beperken fysieke en sociale contacten 

Groei besmettingen mogelijk door 
andere registratie 

Voldoende opvang kwetsbare personen 

Effecten maatregelen Nog niet bekend 

Caribische delen van het Koninkrijk BES CAS 

Risico op toenemend gevoel ongelijkheid t.a.v. firMële 
steun en beschermingsmiddelen. 
Zorgen over effectiviteit, betrouwbaarheid en 
anonimiteit apps 

Draagvlak voor 
.,aanpak/maatregelen 

Verdringing in de gezondheidszorg zal leiden tot 
sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door Covid-19. 

Neveneffecten van de 
maatregelen 

Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 15 april 

Capaciteiten toereikend? Capaciteit is zorgelijk, maar voor de komende 
dagen toereikend. 

Maximaal controlere 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Zorg voor kwetsbare personen 

Financieel/economisch 

Bijstandsverzoeken 

Maatschappelijke effecten 

mom 

Maximaal controleren Financieel/economisch 

Economische ontwikkeling algemeen (prognose) Krimp (7,5 % in 2020 volgens IMF) 

2.945 (+122) Aantal personen overleden 

Totaal aantal positief geteste mensen 27.419 (+868) 

Niet bekend Totaal aantal IC-bedden 

Niet bekend IC-bedden niet bezet 

IC-bedden bezet coronapatiënten 1.358 (-33) (12 april) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Testcapaciteit 

Zorg voor kwetsbare personen 

Adviseren maatregelen personeel en mensen 
buiten ziekenhuis 

Oproepen om naar elkaar om te zien, zeker 
naar kwetsbare mensen 

• 

Op zich houdt een grote meerderheid van de bevolking 
zich aan de maatregelen. Houding sommige jongeren 
kan aanleiding geven tot zorg. Geen toename meldingen 
huiselijk geweld. 

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen 

Impact van maatregelen op de 
[samenleving 

De gevolgen van de crisis zullen voor meer mensen 
duidelijk worden; groeiend besef "nieuwe normaal" 

Aangescherpte maatregelen worden breed nageleefd; 
uitzondering vormen groepen jongeren. Ook tijdens 
Paasweekend werden maatregelen grotendeels 
opgevolgd. 

Naleving 

g  Handhaafbaarheid Uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld door 
mooi weer en mogelijk komende ramadan 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Status continuïteit vitale processen 

Il

Status continuïteit cruciale 
processen 

III Personeel en middelen beschikbaar waardo '  
primaire proces goed kan functioneren. 

Personeel en middelen beschikbaar waardoor 
primaire proces goed kan functioneren. 



Vr 10 apr Di 7 apr Zo 5 apr Wo 8 apr Ma 6 apr Cijfers Di 14 apr Ma 13 apr Do 9 apr Prognose Toelichting 

Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend Niet bekend 	Niet bekend Niet bekend 	Niet bekend Totaal aantal IC-bedden 

(+101) 
g-1M~ 

1.766 (+115) 

Maximaal controleren 

Capaciteit is 
zorgelijk, maar 
voor de 
komende dagen 
toereikend. 

Aantal coronapatiënten ontslagen 

2.101 (+234) 2.511 	 245 2.396 (+148) 	 2.823 .9 
(+115) 	 (+122) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 	Beschikbaarheid 	Testcapaciteit 
hulpmiddelen 

Gering 	Gering 

Huidige IC-capaciteit 

Capaciteiten toereikend? 

26.551 

8.729 

Niet bekend 	Niet bekend Niet bekend 	Niet bekend 

500 

IC-bedden niet bezet 

IC-bedden bezet coronapatiënten 

kC-bedden bezet overige patiënten 

Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 

Ziekenhuisopname 7.427 (+292) 7.972 	8.197 
(+237) 	(+225) 

Niet bekend 	Niet bekend 

1303 1.358 (12 
april) 

antal personen overleden 2.248 
(+147) 

Prognose-
cijfers 
genoemd in,. 
technische 

11 
-., 	briefing 25 

maart (NVIC  
en 
Kamerdebat 

. .." NVIC geeft 
>2400 half 	de media aai  
april 	 dat de gren 

van IC-
capaciteit 
rond de 250'. 
zit in verban 

1800 eind 	
met 
beschikbaa april 	 eid zorg- 

(spreiding 	personeel 1100-2700) 

17.851 18.803 
(+1224) 	(+952) 20.549 (+969) 	21.762  (+1.213) 

23.097 
(+1.335) 

19.580 
(+777) Totaal aantal positief geteste mensen 

7.735 
(+308) 

6.875 	7.135 
(+253) 	(+260) 

27.419 
(+868) 

8.939 
(+210) 

1.385 
(+ 25) (LCPS 

1.424 (+15) 	1.408 (-16) 	1.417 (+9) 	1.326 (-33) 
(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 

1.409 
(+24) 
(LCPS) 



29 mrt 30 mrt 1 apr 3 apr 6 apr 8 apr 10 apr 14 apr Duiding Toelichting 

Verloop 
aangesloten 
EPD's 
• T/m 29 maart 

was de basis 
73.000 
cliënten. 
Met ingang 
van 31 maart 
ca. 100.000 
cliënten. 
De 
verwachting 
is dat dit gaat 
toenemen 
omdat meer 
EPDs 
aansluiten. 

Het betreffen 
registraties in de 
EPD's van de 
Wlz (intramuraal 
en extramuraal). 

Alleen 
gebaseerd op 
registratie 
YSIS (circa 

" 73.000 EPD's. 

Aantal locaties met minimaal 
een bevestigde COVID-
besmetting 

% locaties met minimaal een?,  
1_ • 	J 	 IT111 1- 

900 

40% 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten 

"Verdenking van besmetting 668 	1084 	1447 	1839 	2079 	2434 	2498 	3024 	De cijfers uit de ECD' s van 14 april laten 
opnieuw een groei zien van het aantal cliënten 
waarbij een besmetting is vastgesteld of waar 
sprake is van een verdenking. Verklaringen 
voor dé groei zijn toename van gebruik van de 
registratie of een toename van het aantal 
besmettingen. Vanwege het testbeleid en de 
registratie effecten zijn de aantallen een 
onderschatting van de werkelijke aantallen. 
Verder blijkt uit de ECD's van leverancier YSIS 
(70.000 ECD's) dat er 629 mensen zijn 
overleden, waarvan er 387 waren getest en 242 
werden verdacht. 
Het RIVM geeft aan dat het aantal bevestigde 
COVID-besmettingen in verpleeghuizen 4.092 
bedraagt (peildatum 14 april). Daarnaast laten 
deze cijfers zien dat het aantal nieuwe 
verpleeghuislocaties met minimaal bevestigde 
besmetting daalt. Het aantal besmettingen op 
reeds besmette locaties lijkt echter wel toe te 
nemen. Woensdag 15 april wordt een overleg 
gepland met het RIVM en Verenso om de cijfers 
uit de verschillen registraties te verklaren. 



1 apr 30 mrt 29 mrt 8 apr 6 apr 3 apr 10 apr 14 apr Duiding Toelichting 

Verdenking van besmetting 

Aantal locaties met minimaal 
bevestigde COVID-besmetting 

% locaties met minimaal een 
1.  bevestigde COVID-besmetting 

654 

94 

287 

11% 

Bevestigde besmettingen op 
basis van test 

Waarvan als overleden 
geregistreerd 

1,21 
'etW.tt' 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten 
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ten GHZ 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

3,94% 

-2,24% 	-2,68% 	-2,68% 	-3,00% 

.0,07% 	0,28% 	0,99% 	0,93% 

3,04% 
	

2,23% 

-3,05% 	-2,59% 

-0,01% 	-0,35% 

Ziekmeldingen 	 2,31% 2,97% 
	

3,66% 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

2,78% 	3,68% 	3,99% 	2,51% 

-2,51% 	-2,65% 	-2,74% 	-2,90% 

-0,39% 0,26% 1,02% 1,25% 

Resultaten GGZ 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

2,59% 

k, 
 -2,42% 

0,17% 

,22% 	-3,16% 	-2,92% 	-2,11% 

-0,28% 	-0,39% 0,97% 	0,73% 

3,20% 

-3,18% 

0,02% 

4,52% 	3,87% 2,28% 	1,40% 3,44% 

-3,05% 	-3,44% 	-3,15% 	-2,84% 	-2,15% 

1,08% 	0,72% -0,56% 	-0,75% 0,39% 

2,64% 	1,72% 4,19% 	3,89% 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten - ontwikkeling ziektemeldingen 

Ontwikkelingen 
ziektemeldingen Week 9 Week 10 Week 

11 
Week 
12 

Week 
13 

Week 
14 Duiding Toelichting 

-0,64% 

érSáTdti<Vair" 
e 	 n negatief is, er 

lp dus minder zieken. Dat geldt voor 
alle vier sectoren en voor alle regio's. 
Over de gehele periode van week 9 tot 
en met week 14 dan is het saldo nog 
steeds positief, wat duidt op een 
verhoogd ziekteverzuim. Echter, in de 

ek 13 en 14 zien we wel een daling 
het saldo. Het saldo voor de VVT 
raagt aan het eind van week 1 

+1,92%, voor de GHZ +1,63%, vo 
ZKH +1,22% en voor de GGZ +0 

"5-777M7772eet 
hebben betrekking hebben op circa 
25% van de werknemers in de 
onderscheiden zorgbranches. 
Per branche worden de volgende 

gegevens gepresenteerd: 
• Ziekmeldingen per week: 
percentage werknemers dat zich 
die week ziek gemeld heeft 
(+teken); 
• Betermeldingen: percentage 
.werknemers dat zich die week 
'beter gemeld heeft (- teken); 

Saldo Ziek en Beter: verschil 
tussen ziek- en betermeldingen (+ 
meer ziek, - minder ziek). 
Een saldo van +0,5 betekent niet 

dat het ziekteverzuimpercentage 
'met precies 0,5 gestegen is. Wel 
betekent een positief saldo dat het 
ziekteverzuim in die periode is 

[ . .gestegen en een negatief saldo dat 
het ziekteverzuim is gedaald. 
De gegevens zijn per dag 

beschikbaar. Maar omdat er een 
duidelijk weekpatroon inzit (veruit 
de meeste meldingen aan het 
begin van de week en daarna sterk 
aflopend) worden de gegevens op 
weekbasis gepresenteerd. 

[ De oorspronkelijke cijfers van 
[ week 9 tot en met 12 zijn met de 

registratie van week 13 bijgesteld. 
Het aantal vrijwilligers is buiten de 
cijfers gelaten. 

6 



Extra capaciteit te organiseren 
	 PM 

Extra capaciteit in gebruik PM 

p. 

[

'Inzicht in het aantal melding 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

rEg4 Een inventarisatie (dd 30 	) 
door het Landelijk Netwerk Veilig 
Thuis (LNVT) onder de 26 Veilig 
Thuis organisaties (VT's) laat zien 
dat er vooralsnog landelijk geen 
significante verhoging te zien is 
van adviesvragen en meldingen bij 

20 mrt 
	

23 mrt 
	

25 mrt 
	

27 mrt 
	

28 mrt 
	

29 mrt 
	

30 mrt 
	

1 apr 	Toelichting 

Totaal 
	

Eerste cijfers worden in week 15 
verwacht 

Extra capaciteit gerealiseerd 
	

PM 

Nipkwetsbare kinderen 

~SS 

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

Inzicht in het aantal gemeenten 
	

PM 
	

PM 	PM 
	

PM 
dat opvang geregeld heeft voor 
kwetsbare kinderen 

7 



Instructie PBM Instructie tests Vraag en aanbod in kaart brengen - op termijn 

Richtlijnen en instructies zijn ger 

111~1111.1111111~111 
411111111k 

	

reiik 	1 
	j11111 ~111111,  MEI 

Stand 1 april 2020 

Atgettieerr 

Verpleeghuiszorg 
11•1111111~1111 

Gehand captenzorg 

Wijkverpleging/thuiszorg 

Jeugdzorg 

GGZ 

Overig 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 3: adviseren maatregelen voor personeel en mensen buiten het ziekenhuis 

8 



Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 4: oproepen om naar elkaar om te zien, zeker naar kwetsbare mensen 

Kwetsbare groepen 
	

Standen 

Dak- en thuislozen 

Zelfstandig wonende gehandicapten 

Mensen met psychische klachten 

Mensen met geen of zeer laag inkomen 

9 



Continuïteit samenleving COVID-19 - Vitale en cruciale processen 
Benodigde 
middelen 

voor uitvoer 
proces 

Beschikbaar 
heid 

personeel 

Cruciaal proces Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde 
middelen voor 
uitvoer proces 

al Plaats 
tijdsbepl 
middels G 
(B) 

Drinkwater-
voorziening (A) 

Keren en 
beheren 
waterkwantiteit: 
(A)  

Vlucht- en 
vliegtuigafhand 
eling (B) 

Scheepvaartafw 
kkeling (B) 

Vervoer van 
personen en 
goederen over 
(hoofd)spoorwe 
ginfrastructuur 
(B)  

Vervoer over 
( hoofd )wegen ne 
t (B) 

Basisregistraties 
personen en 
organisaties (B) 

Elektronisch 
berichtenverkee 
r en 
informatieverso 
haffing aan 
burgers (B) 

Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde middelen 
voor uitvoer proces 

1 

 Grootschalige  alp 
productie/verwer 
ng en/of opslag 
(petro)chemische 

'stoffen (B) 

Opslag, productie 
en verwerking 
nucleair materiaal 
(A)  

Toonbankbetalingsv 
erkeer (B) 

Massaal giraal 
betalingsverkeer 
(B)  

L,Hoogwaardig 
'betalingsverkeer 
tussen banken (B) 

Effectenverkeer (B) 

m -n ca e rne 
, en tussen 

[
hulpdiensten 
'middels 112 en 

;C2000 (B) 

Inzet politie (B) 

Inzet defensie (B) 

Identificatie en 
authenticatie van 
burgers en 
bedrijven (B) 

Zorg, Jeugdhulp en 
(Maatschappelijke) 
Ondersteuning 

Leraren en personeel benodigd 
op school 

Openbaar vervoer 

Voedselketen 

:rta^P?!t van br04t9tfe^-. 

Inzamelen, transporteren en 
zuiveren van afvalwater 

Inzamelen, transporteren en 
verwerken van afvalstoffen 

Kinderopvang 

Media en communicatie 

Continuïteit 
hulpverleningsdiensten 

Noodzakelijke 	• 
overbelds ocess "`" 

Landelijk 
transport en 
distributie 
elektriciteit 
(A)  

Regionale 
distributie 
elektriciteit 
(B)  

Gasproductie 
landelijk 
transport en 
distributie gas • 
(A)  

Internet en 
datadiensten 
(B)  

Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde 
middelen voor 
uitvoer proces 

Regionale 
distributie gas 
(B) 

Olievoorzienin 
(A) 

Internet- 
toegang en 
dataverkee 
(B) 

Spraakdienst 
en SMS. (B) 

Interconnecti 
viteit 
(transactie-
infrastructuur 
voor 
informatie uit 
basisregistrati 
es) (B) 



Capaciteit noodopvang voor 0-4 jaar 

0% 10% 20% 70% 80% 90% 100% 

Week 13 11~11111111~1~111~1 

MIIIIINE1111111111r' 
NIIII~111111 

Week 13 Week 13 

Week 14 
Week 14 

Continuïteit samenleving COVID-19 - Noodopvang onderwijsinstellingen 

Week 14 

Aantel Gemeente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% lal% 
Aantal Gemeentes 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

iiiiihakifflati94«  4 12 ta& 
*Krap • Onvoldoende 	Ruim voldoende 	Voldoende 

Is er ook vraag naar nacht- en weekendopvang? 

~n% Gement. 

0% 10% 20% 30% 1034 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Week 13 

Week 14 

gliMaiKI9~etiet4iiiWitt*e46841~i9t  
• Minderheid van de aanvragen 	• Ongeveer fiftyfifty 	za Meerderheid van de aanvragen 

Hoe zal gebruik noodopvang zich ontwikkelen? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1834 

Aantal gemeenten met noodopvang 

o 	 10 	tO3 
7—"""' 

week 13 

Week 14 

200 	 250 

Capaciteit noodopvang 4-12 jaar 

Nets Oe capwateknoodowana mor 0-41440  
• Ruim voldoende • Voldoende 

In hoeverre zijn dit ouders met bestaande contracten kinderopvang? 

Week 13 

Week 14 

állaili~~~~§§~65 
• het blijft stabiel • het neemt af • het neem toe len •  Nee 11 



Sociaaleconomische monitoring 

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

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

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

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog. 



Prognose Toelichting Huidig Was Indicatoren 

In maart: 
Eurozone: 29,7 
Duitsland:35,0 
VK:37,1 
Frankrijk:28,9 
VS: 40,9 

t.,45,13 

Kengetallen - Economie 

Ongeveer 90% van de respondenten had al 
gereageerd op de enquête voordat de 
vergaande maatregelen tegen de verspreiding 
van COVID (12 maart) van kracht werden. 

Veruit de meeste in de horeca, 15, het 
hoogste aantal faillissementen per week in 
deze branche tot nu toe in 2020. Rechtbanken 
nemen enkel nog zelf aangevraagde 
faillissementen in behandeling: faillissementen 
kunnen hierdoor verborgen blijven. 

Faillissementen 

Autoverkopen 

271 (feb '20) 
60 (W12) 
44 (W13, 23-29 mrt) 

69 (W14, 30 mrt-5 apr) 
232 (afgelopen 4 weken) 

Trend is vooralsnog vlak sinds 
begin 2019. Oploop vermoedelijk 
later zichtbaar in cijfers 

Vooral 2020K2 zal een sterke 
daling tonen 

Inschrijvingen gaan dalen 
Week 6 maart: 
6086 inschrijvingen 
2763 opheffingen 

105.000 (W11) 
105.000 (W12) 
80.000 (W13) 

Aantal betalingen: 80.000 (W14, 30 mrt-5 apr) 

Week 28 maart: 
4410 inschrijvingen 
4358 opheffingen 

Het wekelijkse aantal 
pintransacties is met 250/0 
gedaald. De omzet via pinnen 
met 20%. 

Het aantal inschrijvingen per week daalt en de 
opheffingen stijgen. 

Het aandeel contactloos betalen is met 10% 
gestegen. Het aantal iDEAL-betalingen in 
webwinkels lag in W14 450/0 hoger dan in 
dezelfde periode vorig jaar. 

CBS kijkt of het mogelijk is om uit te splitsen 
naar sectoren. 

De PMI meet de activiteiten van de 
inkoopmanagers en geldt als de eerste redelijk 
betrouwbare indicator voor de ontwikkeling 
van de economie. Een getal lager dan 50 duidt 
op krimp. Bron: markit 

Inschrijvingen en 
opheffingen Kamer van 
Koophandel 

Betalingsverkeer: 'Deal en 
pin-transacties 

Elektriciteitsconsumptie 

Nog geen 
export/importcijfers, daarom 
Purchasing Managers Index 
(PMI) van de belangrijkste 
handelspartners 

504 op 7 april (14.00) AEX-index r460 (27 mrt) 
629 (19 feb) 

Het elektriciteitsverbruik is met omstreeks 20% gedaald 
tov de periode voor corona, en teruggevallen tot het 
niveau dat normaal in het weekend gebruikelijk is. 

NaeenidaIvan 404 punten lijk  '. 
de AEX wat te herstellen. De 
markt lijkt een recessie al wat te 
hebben ingeprijsd 

Zal verder wegzakken in april Producentenvertrouwen 

Het aantal autoverkopen is ten opzichte van 
vorig jaar met 11% gedaald. 

Bron: BOVAG 

103 dznd (2020K1) 116 dznd (2019K1) 

0,2 (mrt '20) 

Dit is het laagste niveau na september 2014. De industrie 
was vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. 
Ondernemers in de detailhandel, de horeca en de 
reisbranche schatten in maart 2020 het economisch 
klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in. 

3,7 (feb '20) 

In februari: 
- Eurozone: 51,6 
- Duitsland:50,7 
- VK: 53,0 
- Frankrijk:51,9 
- VS:49.6 



Maatregelen Aantal 

> 1 7 5'. utru Kl a nte n  - 

>70.000 klanten (90% aanvragen 
gehonoreerd) 

Kengetallen - Economie 

Zakelijke financiering (cijfers NvB) 

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

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft 

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

14 
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ammems~~" 

Uitgelicht - Economie 

Inschrijvingen en opheffingen KvK 

week 11 	week 12 	week 13 	week 14 

Nieuwe inschrijvingen -Opgeheven 

Flitspeiling KvK 
Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg 

van de coronacrisis? 

Totaal lil~11111. 
Horeca 

Persoonlijke dienstverlening 11~1111111111~11.11111~1111111111~ 21111111 
Logistiek 

Detailhandel 
Cultuur, sport en recreatie 

Bouw 
Groothandel 

Zakelijke diensten 
ICT en media 
Gezondheid 

Energie, water en milieu* 
Industrie 

Land- en tuinbouw* 
Financiële instellingen* 

Anders 
0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg van de coronacrisis? 
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling I (110.198) 

■ Ik zit nu al in financiële moeilijkheden 
	 Ja, over 2 maanden of later 

■ Ja, binnen 2 weken 
	 ■ Nee, ik verwacht niet of nauwelijks financiële moeilijkheden 

■ Ja, over 2 tot 4 weken 
	 ■ Weet ik niet 

■ Ja, over 1 tot 2 maanden 



-35% 
Soort panlocatie 	 Verschil 

Totaal alle loccrties 
Stroomverbruik in maart 

15000 

14000 

13000 

12000 --

11000 

10000 

9000 

8001 

7000 	 

6000 	 

5000 	 
<N en d in tri N 03 rn 0 ei N nl d w1 tD N. co cr, O e-1 rsi m 

1-4 r-1 c-1 ei e-4 1-1 	r-I N CV N N 1,1 N▪  N 
eM S to en 0 r4 N rn co 

E 

Uitgelicht - Economie 
Waar vinden meer of minder pinbetalingen plaats? 
Verschil in aantal transacties op vrijdag 27 maart t.o.v. vergelijkbare dag in 2019 

-11% 

-8% 

-14% 

-37% 

-84% 

-81% 

-93% 

-30% 

-24% 

-23% 

-47% 

-19% 

0% 

-21% 

-82% 

-79% 

-96% 

49% 

-42% 

-83% 

Levensbehoeften 

Supermarkten 

Overige voedingswinkels (incl. tabakswinkels) 

Welzijn (drogisterijen, apotheken, etc.) 

Uiterlijk 

Kleding, schoenen, accessoires, sieraden 

Persoonlijke verzorging 

Vrijetijd (spullen) 

Speelgoedwinkels 

Boeken & muziek 

Sport- en fietsenwinkels 

Elektronicawinkels 

Doe-het-zetf (incl. interieur) 

Overige non-foodviinkels 

Vrijetijd (locaties) 

Cafés & restaurants 

Overig (pretpark, bios, hotels, theater, sportclub, etc.) 

Vervoer 

Tankstations & parking 

Openbaar vervoer 

Bron: ING 



9.057 dznd (feb '20) 
9.059 dznd (jan '20) 
9.028 dznd (dec '19) 

274 dznd (feb '20) 
284 dznd (jan '20) 
302 dznd (dec '19) 

De cijfers van maart worden bekend gemaakt op 16 april. 

Voor flexwerkers wordt gevreesd dat zij hun baan verliezen. FNV schat 
in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. 
CNV becijfert dat de helft van de uitzendkrachten, circa 130 duizend, 
bijna geen werk of geen werk meer heeft. 

NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: 
bij de helft (stijging +50% of meer), bij 3 (geen stijging) en 6 (lichte 
stijging) in de afgelopen weken. 

Zal toenemen, 
met name voor 
groepen met 
een 
flexcontract. 

2al afnemen. 
cfl ers van maart worden bekend gemaakt op 16 april. 

Het is 
vooralsnog 
onduidelijk of er 
weer een piek in 
ZW-meldingen 
op gaat treden. 

8.317 (W15, 6 - 12 apr) 
Het aantal meldingen ZW is na een stijging in W12 (16-22 mrt) weer 
op het gebruikelijke niveau. 

Kengetallen - Arbeidsmarkt 
Indicatoren 
	 Was 
	

Huidig 
	

Prognose 
	Toelichting 

-1•-75.7,.V,V,15, 	a r 

Aantal werkenden 

Aantal werklozen 

Aantal nieuwe aanvragen 
WW* 

Aantal nieuwe meldingen 
ZW* 

27.014'(0"i 
29.258 (W13) 
20.007 (W12) 
6.419 (W11) 
7.868 (W10) 
11.028 (W9) 

12.695 (W14) 
13.319 (W13) 
19.131 (W12) 
11.871 (W11) 
10.674 (W10) 
13.574 (W9)  

Het is 
,;vooralsnog 
onduidelijk of 
tijging doorze  

'Het aantal aanvragen WW steeg van W11 (9 - 15 mrt) op W12 
(212%), en van W12 op W13 (46%). Daarna daalde de nieuwe ww-
aanvragen. Van W13 op W14 bedroeg de daling 8% en van W14 op 
W15 bedroeg de daling 27%. 

* Dit zijn conceptcijfers. Gezien de snelheid van productie is het niet mogelijk een validatieslag te maken. De cijfers zijn evenwel goed bruikbaar om een trend op weekbasis te analyseren. 	 17 



BEP-groei 
in or5 jaar op jaar  r. 

'IJ. 0,2% 1,1% 

0,7% 	0,9% 
-8- 1,3% 	1,3% 

mrt jan mrt feb 

Duitsland 
Frankrijk 

Italië 
Nederland 

Spanje 

Inflatie 	 Werkloosheid 
in % jaar op jaar 	 ais °1;1) beroepsbevolking - 

feb jan Feb mrt 

2,3% 

4> 3,2% 
1- 8,1% 
1. 9,7% 
11 2,9% 

13,6% 

Q 1,2% 
• 1,4% 
Q 1,2% 
c> 0,5% 
.8. 1,8% 
Q 1,3% 

Inkoopmanagerindex 
(PM) 

K2 2019 K3 2019 1(4 2019 jan mrt 
VS 
China 
Japan 
VK 
Eurogebied 

't 2,1% 

Q 1,3% ,7% 

2> 2,1% 
4 1,5% 
.5 0,8% 

1,6% 
.5. 1,1% 

t 1,7% 

• 2,3% 

Q 51,2 
▪ 51,1 
't 50,4 1- 0,1% 

Q, 1,1% 
0,5% 
2,0% 

• 52,0 
Ij' 50,7 

-5 28,9 
43,  20,2 

51,8 1. 26,7 

• 0,3°J Q 0,6% 0,4% 
1,5% 

4 0,4% 
• 1,9% 

• 1,5% 
• 0,5% 
Q 2,0% 
1,  1,9% 

-0- 0,0% 
1,6% 
1,8% 

35,0 Z• 50,7 
0,9% 

"it 53,3 
,C!,  51,9 

▪ 49,6 
G 27,5 

43. 40,9 
Q 46,7 

4 50,1 
▪ 53,3 
it 51,3 

47,0 
•Q,  53,0 
'rf 51,6 

• 36,2 
• 36,0 
•e- 29,7 

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

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

18 



Unemployment claims continue to surge due to coronavirus 
It was the second largest number ot initial unemployment claims in history, since the Department of Labor started 
tracking the data in 1967, Ontwikkeling CLI OESO 

1hrVnat georow. 
	

6,808,000 ctaims 
ttarch29.- APril 4 

ei65,000 
Mama 72.2009 

2004 	 2006 	 2903 	 2010 	 2012 	 2214 	 20117 	 2014 	 2020 
Al 	 1 	 14 	15 	15 	 18 

Matte. Stawnalry agutato caorts 

Spuwer. US Department el taboe 
Greprv= Annalyn reit/ and Tal titilm, CNN 
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Uitgelicht - Onderzoek 
- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie. 

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

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

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

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

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

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

oral in de horeca (-53%) en toerisme (-48% ). 	 20 



Mg 

Uitgelicht - Onderzoek (2) 
>  Werkomstandigheden:  FNV schat het aantal mensen dat niet veilig werkt (geen 1.5 meter afstand) — buiten de 

zorg — op een miljoen. VNO-NCW herkent het getal van een miljoen dat FNV noemt niet. CNV zegt ook dat ze 
overstelpt worden door meldingen van leden. De meldingen komen vooral uit de groot- en detailhandel, de 
supermarkten en distributie, maar ook uit de industrie, nutsbedrijven, afvalverwerking en de zakelijke 
dienstverlening (FD). 
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rens.uuu aanvragen k lu apr) 

75.000 aanvragen (9 apr) 
67.000 aanvragen (8 apr) 
56.500 aanvragen (7 apr) 
38.000 aanvragen (6 apr) 

ue io.uuu dcIFIVrclgt11 zijn 
goed voor een voorschot van 
1,3 miljard euro en een 
totaalbedrag van 5 miljard 

NOW-regelingDe 	is op maandag 6 april gestart. Het aantal aanvragen is vanaf de eerste dag elke 
dag gedaald. Let op: de cijfers van de laatste dag betreffen een tussentijdse peiling van de stand 
om 16:00. Morgen worden de cijfers ge0pdatet. 

Bedragen Aantal  Maatregelen 

NOW (Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid), totaalaantallen 

Voortgang uitvoering/ knelpunten 

Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers), totaalaantallen 

97.000 aanvragen (8 apr) 

61.500 aanvragen (1 apr) 
9.500 aanvragen (25 mrt) 

De mogelijkheden tot uitstel van 
betaling 

Kinderopvang 

25.000 ondernemingen (14 
Pl") 

1.000 ondernemingen (2 apr) 

Verwachting is dat dit aantal zeer sterk zal gaan oplopen. Vermoedelijk 
honderdduizenden ondernemingen zullen hiervan gebruik maken. De eerste 
ondernemingen zijn binnen op aanslagbasis (paar procent), op aangiftebasis zal 
waarschijnlijk het overgrote deel vanaf volgende week binnenkomen in de gegevens van 
de Belastingdienst. 

Totaalbedrag: C 830 
miljoen (14 apr) 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 

~W.4140 

Vraag:  80.000 kinderen in de 
(nood)opvang (week 14). 
Aanbod: Er zijn op dit moment 
voldoende pedagogisch 
medewerkers beschikbaar. 
Financiële houdbaarheid sector 
Aantal opzeggingen - klein deel 
v.d. ouders - varieert van enkele 
opzeggingen tot 50% meer dan 
normaal - heeft contracten 
opgezegd. 
Niet betalende ouders: 1-5% 
niet-betalende ouders. Dit lijkt niet 
veel af te wijken van normale 
tijden. 

Voor de compensatie regeling 
eigen bijdragen Kinderopvang 
wordt 175 mlj. uitgetrokken. 

SZW werkt op dit momenteel aan een informatiestructuur tussen gemeenten en het 
Rijk. Gemeenten wordt gevraagd dagelijks te rapporteren over het aantal aanvragen 
voor de TOZO. De steekproef dekt 133 van de 154 bevraagde gemeenten. 40% van de 
zelfstandigen in Nederland woont in deze 133 gemeenten. 

De wekelijkse stijging van het aantal aanvragen lijkt af te nemen. 

Vraag: de vraag naar de noodopvang is de afgelopen weken sterk toegenomen, van 5-10 Wo in de 
eerste weken, naar nu 10-tot lokale uitschieters van 20.%. Dit is gegeven de capaciteit nog wel 
realiseerbaar. De verwachting is dat dit percentage de komende weken nog wat zal stijgen 
Knelpunt:(grote) uitbreiding van cruciale beroepenlijst waardoor vraag drastisch toeneemt. 

Aanbod: waar locaties het vanwege de beperkte omvang niet redden, wordt onder regie van de 
gemeente opvang geclusterd. Knelpunten: Afname personele capaciteit door toename 
ziekteverzuim en/of toenemend aantal medewerkers wat weigert te werken. Op het moment dat 
de scholen en kinderopvang waar opengaan komt er meer druk te staan op de kinderopvang, 
doordat de PM-ers weer ingezet worden in de reguliere kinderopvang en daarnaast ook ingezet 
worden voor de noodopvang. 

Financiële houdbaarheid sector: Op basis van input vanuit de branchepartijen kinderopvang en de 
Belastingdienst. Knelpunten: kinderopvangorganisaties vallen om waardoor het aanbod kleiner 
wordt en naarmate het langer duurt gaan ouders mogelijk toch contracten opzeggen. 



NVVK heeft een enquête in week 13 uitgezet over de toestroom naar 
schuldhulpverlening in de corona-crisis. Eerste beeld: veel zzp-ers, minder burgers. Dat 
laatste komt waarschijnlijk door het wegvallen van de fysieke loketten en huisbezoeken, 
waardoor instroom door vroegsignalering en van laaggeletterden en mensen die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn, afneemt. NVVK gaat in de komende weken hiermee 
door. 

In aanvulling hierop voorstel om aanvragen dwangakkoorden te monitoren. Verwachting 
is dat deze, in tegenstelling tot toelating WSNP (vanwege lang voortraject) gaan stijgen. 

Verzoeken tot 
334 (Jan 20):  
275 (Feb '20) 
201 (Maart '20) 

Aanvragen voor ondersteuning uit 
het calamiteitenfonds Voedselbank 
Nederland 

Eenmalige 	 Interview in Nederlands Dagblad  met Voorzitter Voedselbank NL (10 april): hij voorspelt 
subsidieverstrekking van 	dat de voedselbanken door de coronacrisis extra klanten krijgen,. Bij het huidige aantal 
€ 4mil calamiteitenfonds 	van 151.000 klanten, komt dat neer op tienduizenden extra bezoekers. 

Kunnen geen realtime update krijgen van gebruikers voedselbanken i.v.m. organisatie 
structuur voedselbanken (170 separate stichtingen). Voedselbank Nederland geeft wel 
aan signalen te ontvangen van sommige voedselbanken dat het aantal nieuwe klanten 
toeneemt. 

5 aanvragen - 4 toekenningen 
(9 april) 

BMKB-C 

Qredits 

Compensatieregeling (TOGS), 
totaalaantallen 

9.150 aanvragen waarvan 334 34 miljoen euro 
gehonoreerd 	 gehonoreerd 
4726 aanvragen tot uitstel van 82% van de subsidie van 
betaling 	 € 4 miljoen is gebruikt 

Cijfers NvB, maar die lopen nog wat achter. Gemiddeld aanvraagbedrag: EUR 175.000,- 

De meeste uitstelverzoeken zijn in de zorg, detailhandel en horeca. Van de 6000 
ondernemers waar budget voor is hebben 4025 ondernemers (tot vorige week nog 
3533) in totaal uitstel gevraagd. 

Uit de flitspeiling van de KvK blijkt dat ondernemers deze regeling het meest relevant 
vinden. 

Bedragen Aantal Maatregelen 

De sc u  •  u pver ening. 

Voortgang uitvoering/ knelpunten 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
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Bonaire St. Eustatius Sint Maarten Curaçao Aruba 

op Aantal positief geteste  mensen,iir  92 	 •
`'.@' ' 

 50 14 

onbekend 0 1 2 Aantal ziekenhuisopnamen 0 0 

onbekend 
 111111' 

3 n.v.t. n.v.t. n.v.t onbekend Aantal patiënten op IC 

0 0 0 Aantal patiënten overleden 

Bonaire Saba St. Eustatius 

Maximaal controleren (incl. zorg 
kwetsbare personen 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen  mw
. MIE 11"al 

Continuïteit acute zorg in de regio 

Interinsulair patiëntenvervoer 

Grenstoezicht / opvang migratiestromen 

Voedselvoorziening 

Transport van en naar eilanden (vracht) 

Nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) 

Noodzakelijke overheidsprocessen 

9 

Openbare orde en veiligheid 

Testcapaciteit 

Continuïteit meest vitale processen Curaçao Aruba St. Maarten 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 
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■ Sociaal-economische kengetallen 

Deviezenreserve n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 	 n.v.t. 

n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal aanvragen Qredits n.v.t. n.v.t. 	 n.v.t. 

n.v.t. n.v.t. Raming BBP (incl. bron) n.v.t. 
„.. 

Aantal binnenkomende toeristen 
- Februari 
- Maart 
- April (peildatum) 

Bonaire Sint Eustatius Saba Curaçao Aruba Sint Maarten 

Raming liquiditeitspositie n.v.t.  19.1111 

Aantal faillissementen (peildatum) PIM 
Aantal werklozen geregistreerd (peildatum) 	Niet beschikbaar 	Niet beschikbaar 	Niet beschikbaar 

Aantal aanvragen onderstand 	 9 (waarvan 8 corona-gerelateerd) 

Instroom vreemdelingen geregistreerd 	 n.v.t 	 n.v.t 

Aantal kinderopvang cruciale beroepen 	134 

Aantal personen met loondervingsuitkering 	716 	 61 	 22 

(nog) niet 	 (nog) niet 	 niet' 
beschikbaar 	 beschikbaar 	 beschikbaar 

n.v.t 

Aantal aanvragen BMKB en GO-regeling~11100~ 	 111~11P n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Aantal aanvragen noodloket ondernemers n.v.t 	 n.v.t. 

Aantal uitstel van belastingbetaling n.v.t. 	 n.v.t. 

n.v.t. n.v.t 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 



St. Maarten Saba Curaçao Sint Eustatius Aruba Bonaire Bijstandsverzoeken 

3 7 3 

2 3 3 4 3 Aantal afgedaan 2 

2 2 2 3 Aantal toegekend 2 2 

■ Maatschappelijke effecten 	 Bonaire 	 St. Eustatius 	Saba 	 Curaçao 	 Aruba St. Maarten 

Aantal ontvangen 

Draagvlak voor aanpak/maatregelen 

Opvolging: Houden mensen zich aan de 
maatregelen? 

Handhaafbaarheid 

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen 

Impact van maatregelen op de  samenle, 

52*„..". 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 

N.B.: de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de te nemen (mitigerende) maatregelen in het kader van COVID-19. 
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Handhaafbaarheid 

Sociale-psychologische 
impact 

Hoe wordt totaalpakket 
maatregelen ervaren en 
waar zitten knelpunten? 

Maatschappelijk effect 
Maatschappelijke 
ontwikkelingen Huidig 

Draagvlak voor 
maatregelen in d 
samenleving 

Er is brede waardering voor het kabinet en experts. 
Effecten van de maatregelen worden steeds beter zichtbaar. De afname in het aantal ziekenhuis- en IC-opnames hebben een positieve invloed op het bewustzijn en draagvlak voor de beperkende 
maatregelen. 
Risico op toenemend gevoel van 'ongelijkheid' onder burgers en bedrijven t.a.v. financiële steun (snelheid verkrijgen kredieten) en een veilige werkomgeving (beschermingsmiddelen, testen). Deze 
ongelijkheid kan verder gevoed worden indien andere sectoren, andere landen of grotere bedrijven steun ontvangen en anderen minder. 
Berichtgeving over maatregelen in het buitenland (verlichte regimes, verschillen in EU) en vaccinonderzoek (klinische testen) kunnen geloofwaardigheid aantasten. 
Aanhoudende zorgen en onduidelijkheid over het beoogde effect, de effectiviteit, betrouwbaarheid en anonimiteit van "COVID-apps (experts, wetenschap, TK) 

Opvolging: Houden 
mensen zich aan de 
maatregelen? 

• Maatregelen worden breed nageleefd. Uitzondering vormen enkele groepen (jongeren) die samenkomen, feesten organiseren of op andere wijze de maatregelen bewust niet naleven. De langere 
duur, de positieve berichten over de effecten, de komende vakanties en komende ramadan kan de bereidheid tot naleving ondermijnen. 

• In het Paasweekend aandacht voor overlast van de jeugd (samenscholing en groepen die regels niet ter harte nemen). De 1,5m regel werd (m.n. door volwassenen) goed nageleefd, de blijf-
thuisregel vraagt meer aandacht. 

• Uithoudingsvermogen van de jeugd om regels op te volgen wordt door het mooie weer en de lange (onbekende) termijn van de maatregelen op de proef gesteld. 
• Berichten op sociale media om bejaarden uit hun verpleeghuizen te halen en door familie in huis te verzorgen om te voorkomen dat ze besmet raken. 

Lokale overheden hebben mogelijkheden gekregen om over te gaan tot handhaving. 
Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven 
Uithoudingsvermogen om maatregelen op te volgen wordt door het mooie weer en de onbekende termijn van de maatregelen op de proef gesteld. De komende ramadan (vanaf 23/4) werkt mogelijk 
extra verzwarend. 

• Door de langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot opvolging, meer druk komen op handhaving. 

- 	Uit onderzoek van de AOb blijkt dat leraren zich grote zorgen maken over de veiligheid en gezondheid als de scholen weer open gaan. 
Signalen van 	 • Aanhoudend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in frontline-beroepen leidt tot steeds meer kritiek. 
maatschappelijke 	• Toename van meldingen huiselijk geweld. 
onrust/OOV-problemen 	• Opportunisten en complotdenkers zijn eerder geneigd om wantrouwen om te zetten in activiteiten: brandstichting zendmasten in VK en NL. 

• De discussie over invoering van 'corona-apps' duurt - gevoed door politieke en maatschappelijk zorgen - voort. 

Impact van maa regele 
op de samenleving 

Aandacht voor het langere termijn perspectief, groeiend besef van "nieuwe normaal" en negatieve economische en maatschappelijke impact. 
De grote economische gevolgen (IMF schatting: krimp 7,5% NLse economie) en de lange duur van de maatregelen voeden de discussie over het lange termijn perspectief en impact op economie en 
maatschappij. 
Vanuit verschillende hoeken wordt rekening gehouden met de daaruit volgende uitdagingen als 1,5m afstand in de klas, werk van contactberoepen en aanpassingen in de winkels. 
Hernieuwde aandacht voor sterk oplopende achterstanden reguliere zorg leidend tot additionele sterfgevallen (schaduwcrisis). 

• De groep Nederlanders die persoonlijk geraakt wordt door COVID-19 neemt toe. 
• Zorgpersoneel kan te maken krijgen met overbelasting en traumatische ervaringen, wat kan leiden tot burn-outs en Post-Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). 
• Zorgen om eenzaamheid onder kwetsbare personen. 

Steun voor uitbreiding testen en testcapaciteit. Toename in de vraag om getest te worden loopt vooruit op de mogelijkheden. 
Economische steunmaatregelen nemen in belang toe, dus ook de uitwerking en uitvoering daarvan (wie krijgt wel steun, wie niet, hoe lang, hoe veel). 
Toename van gevoelens van ongelijkheid/onrechtvaardigheid bij met name economische steunmaatregelen. Opkomende belangengroepen kunnen leiden tot scheuren in collectieve steun. 

Versoepelen van maatregelen in Europese landen deze week kan druk zetten op discussie over de duur en omvang van Nederlandse maatregelen. 
(Internationale) wetenschappelijke discussie over COVID-19 zal voortduren, binnenlandse en buitenlandse kritiek op het gevoerde crisisbeleid zal niet verdwijnen. 

Signalen van 	 • Aanhoudende angst dat verdringing in de gezondheidszorg zal leiden tot sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door Covid-19. 
neveneffecten van de 	• Aanhoudende angst dat mensen die zorg nodig hebben die niet gerelateerd is aan corona zich niet of te laat melden bij de huisarts of in het ziekenhuis. 
maatregelen 	 • Volgens OV-NL lijkt het aantal zwartrijders in bussen en trams te zijn toegenomen, dit komt mogelijk doordat er minder sociale controle is. 27 
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■ 

landen/internationale instantie 1'"1.111711 

vz 

Convenant Bijzondere Bijstand Buitenland 
overeengekomen en in uitvoering. 25.000 personen 
ingeschreven. 22 repatriëringsvluchten uitgevoerd 
met ongeveer 4600 NL'ers en 1050 EU-burgers aan 
boord. Nog enkele vluchten in planning. 
Postennetwerk actief betrokken bij mogelijk maken 
repatriëring. 

• Noodzaak van levering van medische apparatuur en 
hulpmiddelen 

• Het aantal steunverzoeken van 3e landen aan NL 
v.w.b. de levering van medische goederen neemt 
gestaag toe. 

Postennetwerk wordt ingezet bij faciliteren 
internationale aankopen. 
Steunverzoeken op haalbaarheid qua goederen, 
gebruik/inzet in NL en politieke opportuniteit 
worden beoordeeld. Taakgroep NCTV, VWS, BZ, 
MinDef, LOCC, 10 werd opgezet. 

Benodigde internationale inzet en steun 

ulting gres` en en vliegver b en in veel lan en 
bemoeilijken terugkeer gestrande NL reizigers. 
Nauw overleg met BEL en DUI over 
grensoverschrijdende kwesties en grensproblematiek.i  

Impact van maatregelen en adviezen 
andere landen op Nederland 

Europese samenwerking aanpak Corona Crisis 
relevant voor Economische pijler in NL (discussies 
vijfhoek). 
Impact COVID crisis op Internationale Hande. 

BZ coordineert voorbereiding dossiers Europese 
vergaderingen en levert input voor project Fin/Ec 
maatregelen. 
Ontwikkelingen Internationale Handel worden 
gemonitord door BZ en dienen als input voor project 
Fin/Ec maatregelen. 

Geopolitieke ontwikkelingen die van 
invloed zijn 

Maatschappelijk effect (vervolg) 
Internationaal  Was Huidig Toelichting aandachtspunten 

Impact van maatregelen en adviezen 
Nederland op andere landen 

Maatregelen in meeste EU-landen 
gelijkgetrokken; bijvoorbeeld door 
sluiting scholen (22 LS), sluiting van 
openbare gelegenheden, zoals 
restaurants/cafés (23 LS) en inperking 
bewegingsvrijheid. 
Beeldvorming internationaal: NL heeft 
zich gecommitteerd aan het helpen van 
andere LS, inclusief bereidheid extra geld 
ter beschikking te stellen om directe 
effecten pandemie het hoofd te bieden: 
Europees steunpakket 9/4 

Ze er ste len repatriëring, medisch transport en 
goederenvervoer bij maatregelen vliegverkeer. 

• 

• Zorgen over toerisme uit buurlanden. 

11.1 10.2a 

• In afwegingskader vliegverboden wordt dit geborgd 
en is aandacht voor actief vooraf informeren landen 
waarvoor vliegverboden gelden. 

• Kamerbrief maatregelen vliegverkeer 9/4 zoekt 
aansluiting met Europees vliegverbod (tot 15/5). 

• Communicatie ingezet om toerisme naar NL te 
voorkomen. In nauw overleg met buurlanden. 

• Ministeries stemmen communicatie over derde landen 
met BZ af. 



• Uit flitspeiling blijkt dat de bezorgdheid (angst voor besmetting) bij 
burgers is toegenomen (+200/o). Mediabeeld: welk frame is prominent? Welke gamechangers? 

Maatschappelijk effect (vervolg) 

Communicatie en media 	 Toelichting aandachtspunten 

Uit flitspeiling komt naar voren dat er veel begrip is voor de 
raagvlak voor narr 	 maatregelen van de overheid. Ook is er vertrouwen in de 

informatievoorziening vanuit de overheid. 

Signalen van desinformatie 
10.2a 11.1 
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datapunten 
• NICE ziekenhuisbezetting 
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Let op: Y-as legenda onzeker! Dit is onder aanname dat alle ziekenhuisopnames 
gemeld worden; het model is daarop geijkt! 
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totaal aantal verpleeghuislocaties 
2500, waarvan circa 900 met 
COVID-19 

Actie met Verenzo/NIVEL 

Verpleeghuislocaties met tenminste 1 COVID-19 patiënt, 
per 100.000 70+ personen 
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rapportagevertraging 
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Exit strategie OMT 
drie knoppen om aan te draaien 

— isolatie patienten en contact opsporing 
• massief testen in tijden van schaarste? 
• app-gebaseerde contact opsporing? 

— grens restricties 
• Nederlanders versus buitenlanders? 
• in quarantaine na terugkomst 

— social distancing 
• geen evidence-based aanpak! 
• empirie? 

i controlled-burn versus cocooning' 
`suppress and lift strategy' in Science 2020 
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Nationaal Cos5rdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Departementaal vertrouwelijk 
	

Kerneenheid 

Situatiebeeld en Duiding COVID-19 (nr 19) 
	 Analyse 

Woensdag 15 april 2020 - geactualiseerd tot 09.00 uur 

Actuele aandachtspunten 
• Aandacht voor het langeretermijnperspectief, groeiend besef van "nieuwe normaal" en negatieve 

economische (IMF schatting: krimp 7,5% economie) en maatschappelijke impact (1.5m samenleving, 
schaduwcrisis in de zorg). 

• Continue druk op de geloofwaardigheid van overheid, experts en maatregelen door gevoel van 
ongelijkheid, verschillen in regimes of COVID-19-apps. 

• Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven (ramadan vanaf 23/4).  

SITUATIEBEELD 
Maximaal controleren (volksgezondheid)  

Het RIVM meldt minder doden en ziekenhuisopnames dan een week geleden. Ook de daling van het totaal 
aantal patiënten op IC's zet door. Op woensdag wordt nog wel een piek verwacht in meldingen omdat er mede 
door het paasweekend vertraging zit tussen moment van overlijden/opname en registratie. 

- Volgens de GGD zijn er vanaf volgende week dagelijks zo'n 12.000 extra testen beschikbaar, waardoor er in 
Nederland ruim 29.000 tests per dag kunnen worden uitgevoerd. 
Volgens de WHO wordt wereldwijd gewerkt aan vaccins tegen covid-19, in drie van de zeventig gevallen wordt 
al klinisch onderzoek gedaan met proefpersonen. 

- Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan de productie van beademingsapparaten. VWS heeft 
de intentie uitgesproken 500 apparaten af te nemen bij TU Delft studenten. Van de 1000 apparaten die VWS 
bij Philips heeft besteld, is het grootste deel nog altijd niet in Nederland aangekomen. 

- BNR stelt dat tientallen miljoenen voor Nederland bestemde en al betaalde medische producten momenteel 
worden vastgehouden in China. Onder meer mondkapjes blijven 'steken' bij de Chinese grens, omdat de 
benodigde licenties ontbreken. 

- De ontwikkeling van COVID-19-apps roept vragen op bij wetenschappers en opiniemakers en in de Tweede 
Kamer en samenleving, met name over privacy, informatieveiligheid, effectiviteit en de snelheid waarmee het 
kabinet zulke apps wil uitrollen: op 16 april beslist het ministerie van VWS welke partijen doorgaan, 18 april 
moeten de apps 'publiek getest' worden en een week later dienen ze klaar te zijn voor gebruik. 

- Naar aanleiding van een modelstudie stelt van Harvard-onderzoeksgroep dat landen drie tot vier keer per jaar 
op slot moeten om onbeheerde uitbraken van COVID-19 te voorkomen; daarnaast moeten landen zeker tot in 
2024 extra IC-bedden paraat houden. 

Beeld sociale media 
Op Twitter stellen sommigen dat de overheid verkeerde prioriteiten stelt en spreekt een enkeling van 
'genocide' door kabinet, naar aanleiding van een berichten in Trouw dat de regering in de afgelopen jaren 
dringende adviezen negeerde voor een pandemie-aanpak. 

Continuïteit vitale processen en samenlevina  
- Naar schatting de helft van de reguliere zorg gaat niet door wegens COVID-19 en gevreesd wordt voor grote 

achterstanden na de crisis. Verschillende betrokkenen roepen op om reguliere zorg weer op te schalen. 
Tandartsen bereiden zich weer voor op het openen van praktijken. 
Er is opnieuw brand gesticht bij een telecommast, dit keer in Spijkenisse. In de afgelopen weken hebben zich 
ten minste vijftien incidenten voorgedaan bij telecommasten, inclusief brandstichting. 

Zorq voor kwetsbare groepen  
- De brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, Valente, pleit voor een landelijke coordinatie bij de 

aanpak van huiselijk geweld vanwege de verwachting dat het aantal slachtoffers en tekorten aan 
opvangplekken komende tijd kunnen toenemen. 
Campagnes om kinderen tegen mazelen in te enten zijn al in 24 landen opgeschort en de verwachting is dat 
meer landen zullen volgen. Hierdoor missen mogelijk miljoenen kinderen mazelenprik, wat kan leiden tot een 
volgende crisis. 
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Financieel-economische stabiliteit 
- Tweede Kamerleden vragen aandacht voor flexwerkers, zzp'ers en seizoensarbeiders die onvoldoende 

gesteund worden door het economische noodpakket. Het kabinet zoekt naar een oplossing voor de flexwerkers 
die geen aanspraak kunnen maken op de WW of de bijstand. 
Ondernemers in de grensregio die in Nederland wonen maar hun bedrijf of winkel in België of Duitsland 
hebben, komen alsnog in aanmerking voor de steunmaatregelen van het kabinet. 
Volgens Ondernemend Nederland kiezen bedrijven er vaak eerder voor om mensen te ontslaan dan dat ze 
meedoen aan de NOW-regeling, omdat de boetes bij ontslag onder NOW regeling te hoog zijn. 
Ondernemers die getroffen zijn door de huidige crisis komen moeizaam aan kredieten van banken. Ondanks 
afspraken met de overheid zijn de wachttijden voor de kredieten lang, moeten ondernemers veel papierwerk 
inleveren en zijn de kosten hoog. 
Het IMF verwacht dit jaar een wereldwijde een economische neergang van 3 procent en een krimp van de 
Nederlandse economie van 7,5 procent als gevolg van de crisis. Ook de economie van de Eurozone krimpt dit 
jaar mogelijk met 7,5 procent. De verwachting is dat de economie volgend jaar weer zal groeien, maar niet 
volledig zal herstellen. Het IMF stelt dat de werkloosheid in Nederland naar 6,5 procent zal stijgen, volgend 
jaar daalt de werkloosheid mogelijk naar 5 procent. 
Volgens het FD broedt de Europese Commissie op de oprichting van een zogeheten 'Wederopbouwfonds'. Het 
fonds kan een bedrag tot maximaal €1500 miljard bevatten, dat Brussel wil ophalen door de omstreden 
uitgifte van gezamenlijke leningen door de EU-landen. 
CNV pleit voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkend Nederland door de crisis te helpen. Volgens de bond 
zetten alle coronamaatregelen nu honderdduizenden Nederlandse werknemers 'klem'. Sommige werknemers 
moeten komen werken terwijl ze ziek zijn, anderen zitten knel tussen de zorg voor kinderen of mantelzorg. 

Beeld sociale media 
Het voorstel van GroenLinks, SP en PvdA om alle huren in Nederland tijdens de crisis te bevriezen krijgt weinig 
steun van het kabinet, Tweede Kamer en op sociale media. 
Er zijn overwegend negatieve reacties op het noodpakket banen en economie. Zo wordt het geen noodpakket 
maar een 'schuldenpakket' genoemd omdat het wordt geleend, doorberekend met hoge rentes en een 
eindeloos afbetalingsplan. 

Caribisch deel van het Koninkrijk 
De kustwacht intensiveert samen met Defensie bijstand om de eilanden veilig te houden. 
Volgens de IMF brengt COVID-19 zowel Curagao als Sint Maarten grote economische schade toe. Afsluitingen 
om verspreiding van het virus te voorkomen, hebben beide economieën vrijwel tot een "standstill" gebracht. 
Curagao heeft alle COVID-19 maatregelen voor twee weken verlengd. Het platform Samenwerkende 
Hulporganisaties Curagao is een hulpactie gestart om voedselpakketten te bezorgen.. 
Op Sint Maarten een team medici de verspreiding van COVID-19 in kaart brengen; per dag zullen zij 100 
huizen moeten bezoeken. Aankomende donderdag zullen supermarkten weer open gaan. 

Internationale context 
De Verenigde Staten schorten hun betalingen aan de WHO op. President Trump verwijt de organisatie foute 
informatie te hebben verspreid over COVID-19, de crisis te hebben onderschat en China onvoldoende kritisch 
te hebben benaderd. 
Na Oostenrijk, Spanje, België en Italië wil ook Polen de beperkende maatregelen versoepelen en trekt 
economische beperkingen per 19 april geleidelijk in. De Europese Commissie dringt aan op een gezamenlijke 
coordinatie van exit-strategieën in EU-lidstaten om door afstemming nieuwe uitbraken van COVID-19 te 
voorkomen. 

- Het IMF maakt noodhulp vrij voor 25 kwetsbare landen die economisch en financieel in de problemen zijn 
geraakt door COVID-19. 

- Turkije laat tienduizenden gevangenen vrij om verspreiding van COVID-19 in gevangenissen te voorkomen. De 
regeling geldt onder meer voor gevangenen die vastzitten voor lichte delicten. 

- De eerste zes Nederlanders hebben Marokko met een Frans vliegtuig verlaten. Er zijn nog honderden tot 
duizenden Nederlanders in Marokko. Vanuit Saoedi-Arabië is een repatriëringsvlucht met 70 Nederlanders 
vertrokken. 

Beeld sociale media 
11.1 
10.2a 

Politiek en maatschaoDeliike onrust  
Leraren maken zich zorgen over de veiligheid en gezondheid van leerlingen als de scholen weer opengaan 
zolang niet alle risico's zijn onderzocht, blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). 

- De Nederlandse bond voor Boa's pleit er opnieuw voor om buitengewoon opsporingsambtenaren uit te rusten 
met een wapenstok, pepperspray en bodycam naar aanleiding van incidenten in Rotterdam en Amsterdam. 

- Wetenschappers pleiten in de Trouw voor investeringen na de crisis, met name in de publieke sector, schone 
energie, onderwijs, zorg, kortere werkweken en een basisinkomen. 
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Aan ou•en e zorgen en ons wie ij ei over et .eoogde effect, de effectiviteit, betrouwbaarheid en 
anonimiteit van "COVID-apps" (experts, wetenschap, TK). 

Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Beeld sociale media 
- Zorgen over heropening van scholen vinden weerklank op sociale media. Volgens ouders zijn de 

besmettingscijfers nog te hoog, ze trekken een vergelijking met China waar het aantal besmettingen is 
toegenomen na versoepeling van de beperkende maatregelen. 

- In toenemende mate worden ervaringen gedeeld met betrekking tot overlast en onrust in wijken. Sommigen 
stellen dat het steeds moeilijker wordt om jongeren binnen te houden en de verveling toeslaat. In Noordwijk 
heeft de politie afgelopen nacht een feest van jongeren beëindigd en negen bekeuringen uitgedeeld. 

- Veel aandacht voor de beelden van Opsporing Verzocht van een man die afgelopen vrijdag een zendmast in 
Groningen heeft aangestoken. 

DUIDING 
Aandacht voor het langere termijn perspectief, groeiend besef van "nieuwe normaal" en negatieve 
economische en maatschappelijke impact. 

De grote economische gevolgen (IMF schatting: krimp 7,5°h NLse economie) en de lange duur van de 
maatregelen voeden de discussie over het lange termijn perspectief en impact op economie en maatschappij. 
Vanuit verschillende hoeken wordt rekening gehouden met de daaruit volgende uitdagingen als 1,5m afstand 
in de klas, werk van contactberoepen en aanpassingen in de winkels. 
Hernieuwde aandacht voor sterk oplopende achterstanden reguliere zorg leidend tot additionele sterfgevallen 
(schaduwcrisis). 

Continue druk op geloofwaardigheid van overheid, experts en maatregelen 

11.1 

11.1 
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Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

ICCb041 51 

Contactpersoon 

10.2e 
@minszw.n1 

Datum 
14 april 2020 

nota 	Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Tbv het MCCB 

Gevraagde beslissing :  

Ter informatie :  

Het MCCB kennis laten nemen van de door de Minister van Medische Zorg, 
na overleg met de staatssecretaris van SZW, gemaakte afweging bij de 
verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor de normen 
ter bescherming van de werknemers worden overschreden; in verband 
hiermee heeft de Staatssecretaris van SZW de inspectie SZW laten weten 
dat zij deze nieuwe normen, tijdelijk, als uitgangspunt kan hanteren. 
Het MCCB er kennis van laten nemen dat VWS en SZW periodiek 
bespreken, voorshands telkens na twee weken, of deze maatregel 
verlengd moet worden op basis van nadere door VWS op te leveren 
informatie over het beschikbaar komen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Het MCCB kennis laten nemen van een passage hierover in een brief van 
de Minister van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. 

Toelichting : 

Door de grote wereldwijde vraag naar ademhalingsbescherming zijn grote 
tekorten ontstaan aan mondmaskers en overigens ook aan andere 
beschermingsmiddelen. Dit leidt tot een dilemma: snel handelen en het doen met 
wat er is, versus handelen conform alle wet- en regelgeving. 

Het LCH coordineert, in opdracht van het Ministerie van VWS, de inkoop, testen en 
distributie. RIVM voert de tests uit, in samenspraak met de Tal en ISZW. 

Een groot deel van deze middelen voldoet niet of onvoldoende aan de wet- en 
regelgeving. Het RIVM beoordeelt de persoonlijke beschermingsmiddelen op basis 
van meegeleverde testrapporten en enkele cruciale parameters. Tevens wordt 
voor reeds in omloop zijnde middelen, gelet op de schaarste, sterilisatie en 
hergebruik toegestaan en is bij schaarste een lagere beschermingsfactor gebruikt. 



De Inspectie SZW werkt samen met het RIVM en het LCH maar heeft in de 
toetsende rol op nieuwe maskers zonder CE-markering, die ze ingevolge 
aanbeveling 2020/403 van de Europese Commissie heeft, geen eigen ruimte om 
zelfstandig tot dergelijke afwijkingen te besluiten. Datzelfde geldt voor het 
toestaan van sterilisatie, hergebruik en lagere bescherming van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, en ook voor de herverwerking van disposable 
isolatiekleding (jassen, pakken, schorten en coveralls). Hiervoor is een 
beleidsmatige beslissing vereist. 

Er is door de minister van Medische Zorg, na overleg met de Staatssecretaris van 
SZW, gegeven de acute situatie, een afweging gemaakt tussen recht op 
verzorging van zieken, plicht tot verzorging van zieken voor verplegend personeel 
en artsen (beroepscode), en het recht op bescherming van werkenden en de plicht 
op bescherming door de werkgever. Deze afweging is verklaarbaar. 

Gegeven dit laatste heeft de staatssecretaris van SZW de Inspectie SZW laten 
weten dat zij de nieuwe normen voor gebruik van beschermingsmiddelen van 
RIVM als uitgangspunt kan hanteren bij de invulling van haar toezichtstaken. Het 
is van belang dat deze situatie slechts tijdelijk van aard kan zijn en na 2 weken 
vanaf nu heroverwogen moet worden. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de 
gemaakte afwegingen en de consequenties voor de Inspectie SZW. Daartoe is een 
tekst opgesteld die is bijgevoegd. 



Bijlage : Tekst kamerbrief PBM 

Kwaliteit persoonlijke beschermingsmiddelen 

De bescherming van de gezondheid van werknemers is een groot goed. 
Werknemers in zorginstellingen zijn ongerust over persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Bij de beschikbaarheid van persoonlijke 
beschermingsmiddelen staat de veiligheid voorop. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure doorlopen. Dit kost tijd. Die tijd is er nu niet. 
Daarom heeft de Europese Commissie recentelijk een aanbeveling uit laten gaan 
(EU 2020/403) op grond waarvan tijdelijk niet-CE-gemarkeerde persoonlijke 
ademhalingsbeschermingsmiddelen (en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen) op de markt kunnen worden toegelaten, indien aan een 
aantal criteria is voldaan en in afwachting van de latere conformiteitsprocedure. 
Om te voorkomen dat er onveilige beschermingsmiddelen op de markt worden 
aangeboden, heeft de Commissie bepaald dat de markttoezichthouder, in casu de 
Inspectie SZW, moet vaststellen of deze middelen voldoen aan de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen. Het betreffen hier alleen persoonlijke 
beschermingsmiddelen die tijdelijk zijn toegelaten voor uitsluitend het 
professionele gebruik door gezondheidswerkers. 

De inspectie SZW werkt daartoe samen met het LCH om extra doorlooptijd te 
voorkomen. Om te voorkomen dat dubbeling ontstaat en omdat het RIVM een 
testfaciliteit heeft ingericht, voert het RIVM de voorgeschreven tests uit ten 
aanzien van de ademhalingsbeschermingsmiddelen die door het LCH geleverd 
worden. 

In de afgelopen weken is gebleken dat een groot deel van de aangeschafte 
ademhalingsbeschermingsmiddelen (mondneusmaskers) niet volledig blijkt te 
voldoen aan de Europese normen en onze nationale regelgeving. Het gaat dan 
met name om de kwaliteit van het filtermateriaal en de aansluiting van het 
mondneusmasker op het gezicht. Het RIVM heeft van een aantal 
mondneusmaskers geconstateerd dat deze met een aanvullende 
gebruikersinstructie om het masker passend te maken op het gezicht wel te 
gebruiken zijn. Daarnaast zijn bepaalde mondneusmaskers niet te gebruiken in de 
setting met de hoogste bescherming waar ze normaal voor bedoeld zijn, maar wel 
in een setting waar met een lager beschermingsniveau gewerkt kan worden omdat 
het blootstellingsrisico daar lager is. Aangezien daarmee wordt afgeweken van de 
voorgeschreven testprocedure, heeft de Staatssecretaris van SZW, gelet op de 
uitzonderlijke situatie, ermee ingestemd dat deze handelwijze wordt gevolgd en 
dat de Inspectie SZW tijdelijk de door het RIVM gehanteerde normen en 
instructies voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als uitgangspunt 
hanteert bij de invulling van haar toezichtstaken. Dit geldt ook voor het 
hergebruik van mondneusmaskers en beschermende disposable isolatiekleding 
(isolatiejassen, pakken, schorten en coveralls). 
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	 Zaaknummer 

Slimme digitale oplossingen uit de intelligente Corona lock-down 

Aanleiding voor deze nota 
Naar aanleiding van eerdere berichtgeving over het mogelijke gebruik van 
digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van bron- en contactonderzoek 
informeer ik u graag over dit proces, de planning en de actuele stand van 
zaken. 

Hierover is de volgende lijn afgelopen periode gehanteerd: 
• Bij de fase van afschaling van maatregelen vormt het testbeleid één van 

de essentiele pijlers. Het OMT adviseert om in te zetten op een search, 
test en protect beleid. Vertaald naar het Nederlands: testen, traceren en 
thuis rapporteren 

• Daarmee gaan we weer doen wat de GGD'en ook deden bij het begin van 
de uitbraak toen de aantallen nog behapbaar waren. 

• We gaan testen: meer mensen met klachten kunnen zich bij een 
vermoeden van besmetting laten testen. 

• We gaan traceren: in die fase zetten we weer in op bron- en 
contactonderzoek om personen die risico hebben gelopen te traceren 

• We gaan thuis rapporteren: we geven follow up doordat op afstand de 
gezondheidstoestand wordt gevolgd. 

• Apps kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen. 
• We gebruiken intelligente middelen om uit de intelligente lock down te 

komen. Daarmee ondersteunen we het 'traditionele' contactonderzoek van 
de GGD. 

• Voor het traceren bestaan er apps die het bron- en contactonderzoek 
ondersteunen door nabijheid te traceren 

• Voor het thuis rapporteren bestaan apps die monitoring van de 
gezondheidstoestand via een arts mogelijk maken. 

• Een randvoorwaarde voor het slagen van de traceer app is dat deze 
grootschalig wordt geaccepteerd door de bevolking 
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• Ik wil daarom zeker weten dat de data anoniem, tijdelijk en zo mogelijk 
vrijwillige basis worden gebruikt. 

2 Samenvatting en conclusies 
• Een oproep aan leveranciers en experts om met slimme oplossingen te 

komen voor bovenstaande apps is afgelopen zaterdag om 16.00 uur 
gepubliceerd (zie bijlage). Daarvoor is deze tekst nog afgestemd met 
andere departementen, RIVM, NCTV/NCSC, Autoriteit Persoonsgegevens, 
Landsadvocaat en communicatie. 

• De deadline voor indiening was vandaag; er zijn meer dan 600 reacties 
binnengekomen die gescreend worden op geschiktheid. 

• De inhoudelijke beoordeling start morgen. Er gaat beoordeeld worden aan 
de hand van tafels die bezet worden door brede groep vanuit de 
samenleving en experts, samen met relevante overheidspartijen. 

• De acceptatiecriteria worden opgesteld in samenwerking met RIVM en 
andere betrokken partijen, mede op basis van de uitgangspunten uit de 
uitnodiging uit de bijlage. 

• Het testbeleid en het epidemiologisch proces is leidend, 
hulpmiddelen moeten dienen ter ondersteuning van bron- en 
contactonderzoek 

• Aankomend weekend wordt een kleine selectie van indieners gevraagd om 
hun oplossing publiek te laten beproeven.De Dutch Hacking Health 
ingestemd met het hosten van de brede maatschappelijke beproeving van 
18/19 april. 

• Inmiddels zijn alle departementen betrokken, ook RIVM, 
NCTV/NCSC/AIVD, Autoriteit Persoonsgegevens, Landsadvocaat en 
communicatie. 

• 21 april volgt definitief Besluit ICCB/MCCB 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Informatiebeleid / 
CIO 
Cluster Informatiebeleid 

Kenmerk 

Planning beknopt: 

11 april 
• uitwerken principes 

epidemiologische 
exit-strategie incl. rol 
apps (RIVM) 

• 1e set van functionele 
en non functionele 
eisen 

• Start 
marktconsultatie: 
oproep aan partijen 
om met voorstellen 
te komen 

14 april 
• Ontvangst 

inzendingen  

15 april 
• Beoordelen, 

consultatie 
met 
experts, 
waaronder 
RIVM 

18 april 
• Selectie 

shortlist  

18-19 april 
• Appartgal  

20 april 
• Keuze 

Aanpak 
Er is gekozen voor een Agile aanpak, diverse teams gelijktijdig, parallel aan 
verschillende tracks. 

De doelstelling is doorvertaald naar omschreven doelen die op 21 april en 28 
april gerealiseerd moeten zijn door de teams. 
De volgende doelen zijn inmiddels benoemd voor de verschillende teams: 
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Op 21 april : 
1. Is de samenleving geinformeerd over wat het betekent om uit de 

lockdown te komen en wat de rol van bron- contactonderzoek hierin is 
2. Is de samenleving geinformeerd over nut & noodzaak van gebruik van 

digitale hulpmiddelen hierin 
3. Is het proces werkend om burgers een code te geven bij positieve testen 

en op basis daarvan op een slimme manier contacten te informeren via de 
app. 

4. Hebben de privacy groeperingen en wetenschappers meegekeken op de 
gekozen hulpmiddelen 

5. Is een onderzoeksopzet gereed om parallel mee te lopen tijdens gebruik. 
6. Is er aansluiting van onze digitale strategie Europees en specifiek onze 

buurlanden 
7. Zijn er oplossingen gekozen (bv apps) waarmee 28 april gestart kan 

worden met uitrol die voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria 
8. Is het communicatie- en persvoorlichtingsplan gereed 
9. Is de Kamer transparant van de voortgang en status geinformeerd 

Op 28 april: 

1. Zijn er goede testen gedaan met apps en is het bijhorend inpassings 
proces ingericht 

2. Is de finalecheck gedaan of goed passend bij huidig testbeleid 
3. Kan iedere burger die dat wil vrijblijvend een digitaal hulpmiddel 

gebruiken voor track en trace corona 
4. Is het voor een toenemend aantal burgers mogelijk om gebruik te maken 

van diagnose en thuismonitoring toepassingen 
5. Is het mogelijk om inzage te geven hoe de keuzes zijn gemaakt 

3 	Belangrijkste punten van informatie 
De kamer wordt van dit proces middels de kamerbrief op woensdag 15 april 
geïnformeerd. 
21 april 	Besluit ICCB/MCCB 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Informatiebeleid / 
CIO 
Cluster Informatiebeleid 

Kenmerk 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

ICCb041 5K 

Uitnodiging slimme digitale oplossingen 
Corona 

Doelstellingen 

Op dit moment bereiden we ons voor op de volgende fase binnen de intelligente lockdown waarin we 
momenteel zitten. Over de voorwaarden voor de transitie naar de volgende fase heeft het Outbreak 
Management Team (OMT) recent advies gegeven. 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde op 6 april 2020 om z.s.m. de mogelijkheden voor 
ondersteuning van bron- en contactopsporing m.b.v. mobiele applicaties te onderzoeken om belasting 
van de GGD te reduceren. Dit deed zij in het kader van de transitiestrategie voor de volgende fase. 
Het OMT heeft een voorkeur voor een populatie gebaseerde aanpak gebruikmakend van technieken 
die de privacy van eindgebruikers waarborgen conform de AVG-wetgeving (zie bijvoorbeeld het 
recente PEPP-PT-initiatief). 
Naast dit advies van het OMT zien wij ook initiatieven in regio's gericht op het op afstand begeleiden 
van mensen met klachten in zelfisolatie teneinde de belasting van de zorg te verkleinen en daarbij er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat op basis van zelfmonitoring kan worden geconstateerd dat 
intensievere zorg nodig is. 

Het doel van deze uitnodiging is om voorstellen te krijgen voor: 
Slimme digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld apps, die kunnen bijdragen aan bron- en 
contactopsporing, waarbij stringente eisen worden gesteld aan onder meer snelle 
beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging 
Slimme digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld apps, die kunnen bijdragen aan zelfmonitoring 
en begeleiding op afstand, waarbij stringente eisen worden gesteld aan onder meer snelle 
beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging 

• Overige digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld apps, die kunnen bijdragen aan de 
transitiestrategie 

• Randvoorwaarden waaronder dergelijke digitale oplossingen kunnen worden ingezet (met 
betrekking tot techniek, inhoud, werking, implementatie, de privacy en informatieveiligheid) 

Deze uitnodiging wordt door de Staat (hierna: VWS) gedaan om zekerheid te krijgen over de 
mogelijke slimme digitale oplossingen voor bron- en contactopsporing en zelfmonitoring en 
begeleiding op afstand. Verder wil VWS hiermee een beeld krijgen van andere mogelijke oplossingen 
die door de markt kunnen worden geboden ten behoeve van de bestrijding van de corona crisis en die 
kunnen bijdragen aan de transitie uit de intelligente lockdown. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
het advies van het OMT. 

De inzet van slimme digitalisering kan bijdragen aan de transitiestrategie. Wil VWS zo veel mogelijk 
zekerheid hebben dat er voldoende zicht bestaat op alle mogelijke oplossingen, zonder dat er afbreuk 
aan de noodzakelijke spoed wordt gedaan. Daarom is gekozen voor een brede uitnodiging met een 
zeer korte reactietermijn. Daarna kan VWS mede op basis van de opgehaalde informatie in korte tijd 
naar beste inzicht tot een besluit komen over mogelijk in te zetten slimme digitale oplossingen bij de 
bestrijding van de corona crisis en de volgende fase uit de intelligente lockdown. Het verlenen van 
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eventuele opdrachten om oplossingen ter beschikking te stellen, zal dan volgens de 
onderhandelingsprocedure zonder aankondiging wegens dwingende spoed plaatsvinden. VWS kan ook 
kiezen om geen opdrachten in de markt te zetten als dit niet nodig blijkt. 

Contactonderzoek 

Contactonderzoek rond een COVID-19 patiënt -uitgevoerd door de GGD- heeft als doel het inlichten van 
contacten van de betreffende patiënt, en hen extra wijzen op het belang van een goede hygiëne en thuis 
blijven bij klachten. Met name uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop. 

Meer informatie over het uitvoeren van een contactonderzoek door de GGD bij de uitbraak van een 
infectieziektecrisis leest u in het 'generiek draaiboek (beheersing infectieziektecrises)' van het Landelijk 
Centrum Infectieziektebestrijding, onder paragraaf 6.2 'Contactonderzoek. U vindt in deze paragraaf 
ondermeer een verwijzing naar het document 'Contactinventarisatie- en registratieformulier' waarin te 
lezen is welke gegevens door de GGD in kaart worden gebracht bij de huidige, analoge uitvoering van 
contactonderzoek rond een COVID-19 patiënt. Een digitale oplossing dient dit proces ter aanvulling te 
ondersteunen. 

Dit filmpje op de website van het RIVM illustreert hoe contactonderzoek in zijn werk gaat. 

Procedure 
De markt wordt gevraagd om schriftelijk antwoord te geven op de in Bijlage 1 opgenomen vragen. 

Dien uw schriftelijke reactie als volgt in: 

• Sla Bijlage 1 op uw computer op en pas de bestandsnaam aan naar: <Naam van uw 
organisatie> 

• Vul het formulier zo goed en volledig mogelijk in. 
• Maak een emailbericht aan en zet in het onderwerp veld: <Naam van uw organisatie> 
• Hecht het door u ingevulde formulier aan het emailbericht. 
• Verzend het emailbericht naar: covidl9-apo©minvws.nl  

Doe dit uiterlijk op dinsdag 14 april 2020, voor 12.00 uur. 

Planning 
De planning van deze uitnodiging is als volgt: 

• publicatie vragen aan de markt: 11 april 2020; 
• ontvangen antwoorden op de gestelde vragen: uiterlijk 14 april 2020, 12.00 uur; 
• bestuderen antwoorden: 14 tot 16 april 2020; 
• indien ervoor gekozen wordt om een of meer opdrachten te verlenen: 

o Kennisgeving aan uitgenodigde marktpartijen over het vervolg: 16 april 2020 

Als niet wordt gekozen om uw oplossing in te zetten, ontvangt u daarvan geen bericht. 
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Beschrijving behoefte 
VWS ontvangt graag voorstellen van partijen voor: 

a) Slimme digitale oplossingen die kunnen voorzien in bron- en contactopsporing, in aanvulling 
op reguliere bron- en contactopsporing door GGD'en 

b) Slimme digitale oplossingen die ondersteunen in de zelfmonitoring en begeleiding op afstand 

c) Andere mogelijke digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de transitiestrategie 

d) Randvoorwaarden waaronder dergelijke digitale oplossingen kunnen worden ingezet (met 
betrekking tot techniek, inhoud, werking, implementatie, de privacy en informatieveiligheid) 

Uitgangspunten voor de voorstellen 

De gelegenheidscoalitie "Veilig tegen Corona"' heeft opgeroepen om aan eisen te voldoen ten aanzien 
van onder meer privacy en informatieveiligheid. Onder andere deze eisen zijn betrokken in de 
uitgangspunten die worden gesteld aan de oplossing. 

Specifiek ten aanzien van oplossingen voor Bron en contactopsporing 

Het huidige proces van bron- en contactopsporing is uitgangspunt ter ondersteuning (REFF) 

De gegevens die worden verwerkt zijn en blijven niet tot individuen herleidbaar 

Daarbij moet het onmogelijk zijn om met de gegevens, die door de oplossing worden 
verzameld, gebruikers te deanonimiseren 

• De oplossing slaat zo min en zo kort mogelijk gegevens op 

• Oplossingen kunnen met toestemming van de gebruiker zelf worden geïnstalleerd en 
verwijderd 

Gegevens mogen uitsluitend uitgelezen of gedeeld worden als er sprake is van a) contact- of 
brononderzoek als bedoeld in art. 6 Wpg of b) toestemming van de gebruiker 

Gegevens die het apparaat verlaten mogen op geen enkele wijze iets zeggen over 
verplaatsingsgedrag, tijdstip, locatie of sociale netwerk van die persoon 

• Valse positieven moeten zoveel mogelijk beperkt worden door de oplossing 

• De inzet van de applicatie is per definitie tijdelijk. 

De oplossing moet zoveel mogelijk rekening houden met de ontwikkelingen van slimme 
digitale oplossingen uit andere EU-lidstaten (met name in de grensregio's), zodat mogelijk op 
termijn grensoverschrijdende interoperabiliteit kan worden bewerkstelligd 

De oplossing voorziet in een informatieportal voor de gebruikers waarin fouten en 
kwetsbaarheden kunnen worden gemeld 

1  Bestaande onder andere uit Consumentenbond, Privacy & Identity Lab, Privacy Company, Privacy Label 
Freedom Internet, Bureau Jeugd en Media, Bits of Freedom en Amnesty International Nederland. 
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Uitgangspunten en voorwaarden alle voorstellen 

• Oplossingen voldoen aan gangbare beveiligingsstandaarden voor: 
• Gebruik een veilige verbinding en sla gegevens veilig op 

■ Volg hierbij NCSC TLS-richtlijnen 
■ Volg hierbij de NCSC-richtlijnen voor mobiele app 

• Code review, gebruikerstest en pen-test (de app mag het aanvalsprofiel van de 
smartphone niet vergroten) 

• Geen datalek bij verlies/diefstal van de smartphone 
• Voldoet aan standaarden Informatiebeveiliging in de zorg NEN 7510, NEN 7512 en 

NEN 7513 

• Oplossingen voldoen aan ISO/IEC 25010 Kwaliteit van Software: proceskwaliteit, 
systeemkwaliteit, gegevenskwaliteit 

• Als er oplossingen worden aangeboden moeten deze reeds bestaan, uitontwikkeld zijn en 
werken in een productie omgeving 

• De oplossing moet binnen enkele dagen breed uitgerold kunnen worden naar burgers in 
Nederland 

• De opzet, bestaan en werking van de beveiliging van de oplossing wordt gecontroleerd op 
basis van onafhankelijke audits 

• In de oplossing wordt gebruik gemaakt van begrijpelijke taal voor alle niveaus in zowel het 
Nederlands en Engels 

• De oplossing adresseert een helder omschreven probleem en helder omschreven doelgroep en 
richt zich op slechts één doel (doelbinding) 

• Het gebruik moet gericht zijn op het vereenvoudigen van contactonderzoek en/of 
zelfmonitoring en daarmee het informeren en beschermen van individuen 

• De inzet van de oplossing en de daarmee verzamelde gegevens moet gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke kennis en zo mogelijk al aantoonbaar bijdragen aan het maximaal 
controleren van het virus 

De oplossing moet het mogelijk maken om vooraf te testen op een beperkte groep gebruikers, 
zodat op basis hiervan beoordeeld kan worden dat deze noodzakelijk, effectief en 
proportioneel is 

• De oplossing is interoperabel op basis van gangbare en open standaarden 

Beschrijving van controleerbaarheid van de daadwerkelijk gebruikte oplossing 

Als de oplossing niet meer effectief of noodzakelijk is, moet de uitrol kunnen worden 
teruggedraaid en data kunnen worden verwijderd 

Dataminimalisatie is uitgangspunt 

Beschreven aantoonbare aandacht voor vertrouwelijkheid en integriteit 

Gebruiksvriendelijk met duidelijke handleiding en instructie 

De oplossing is breed toegankelijk en ondersteunt meertaligheid (conform de WCAG 2.0) 

De oplossing is efficiënt, waaronder zo min mogelijk beslag op batterij- en opslagcapaciteit 
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• De oplossing dient eenvoudig te kunnen worden geUpdatet om bijvoorbeeld crashes te 
verhelpen 

• De oplossing voldoet aan alle geldende wet en regelgeving, waaronder de AVG 

• De oplossing is voorzien van een verwerkingsregister en een DPIA (Privacy Impact 
Assessment) van de voorgenomen verwerking 
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Vragen aan de markt 

VWS heeft verschillende vragen. Deze vragen leest u in Bijlage 1 (Vraag- en Antwoordformulier). De 
vragenlijst is met zorg opgesteld. VWS realiseert zich dat de beantwoording van de vragen de nodige 
tijdsinspanning vraagt. Deze investering is van belang en van toegevoegde waarde om de beste keuze 
te kunnen maken voor de eventueel te verlenen opdrachten. 

Stel uw beantwoording bij voorkeur op in de Nederlandse taal. Elk antwoord dient overtuigend, 
volledig, relevant, eenduidig, onderscheidend te zijn en beschreven in maximaal 2 A4's per vraag, met 
in totaal maximaal 8 A4's voor alle vragen. 

Het indienen van een reactie op deze uitnodiging geeft geen enkel recht op gunning van een opdracht. 
De indienende partij stemt ermee in dat VWS naar eigen inzicht met gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder aankondiging wegens dwingende spoed tot gunning van eventuele 
opdrachten op het gebied van deze uitnodiging over kan gaan. 
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ICCb0415L 

15-04-2020 14:40 

COVID-19: maatregelen en exitstrategieën in enkele omringende Europese landen (o.b.v. beschikbare informatie en o.v.v. aanvullende informatie) 

Beeld 
	• Omringende Europese landen hebben na verloop van tijd min of meer vergelijkbare maatregelen genomen. 

■ Toch zijn er 	verschillen tussen landen en hun maatregelen (striktheid; afdwingbaarheid; looptijd). 
■ In de meeste landen worden inmiddels de contouren van exitstrategieën zichtbaar. 
■ Afvlakken van besmettingen geldt doorgaans als voorwaarde voor afschaling. 
■ Er is erkenning dat afschaling een veelomvattend, coherent pakket aan maatregelen verlangt. 
■ Testen, apps en mondkapjes zijn middelen die vaak voor een exitstrategie worden overwogen. 
■ Overal is de boodschap dat een terugkeer naar een nieuw normaal geleidelijk gaat en lang duurt. 
• De plannen voor een exit verschillen nogal per land, ondanks vergelijkbare elementen in alle strategieën. 
■ Het begin van afschaling en de uitvoering ervan verschilt eveneens per land. 
■ Sommige landen zijn inmiddels voorzichtig begonnen met afschaling. 
■ Andere landen overwegen nog hoe en wanneer zij moeten beginnen. 
■ Net zoals bij de beperkende maatregelen komen exitstrategieën steeds op nationale basis tot stand. 

België 
	

Maatregelen (t/m 19 april; waarschijnlijk verlenging tot 3 mei) 
■ Thuisblijven verplicht; huisbezoek dringend afgeraden (m.u.v. hulpbehoevenden) 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 1,5m afstand houden 
• Op straat max. 2 personen samen (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Wandelen/sporten met max. 1 ander samen (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Auto-/motorgebruik verboden voor niet-noodzakelijke verplaatsingen 
• Anonieme telecomgegevens ingezet t.b.v. monitoren maatregelen 
■ Non-foodwinkels en -markten gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ •Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; incl. vakantieparken en campings) 
■ Evenementen verboden 
■ Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen, religieuze instellingen, enz. gesloten 
■ Uitvaarten met max. 20 personen 
■ Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, inwoners, repatrianten, grensarbeid e.d.) 

Exit 
■ Regering evalueert maatregelen op 15 april 
• Breed deskundigenteam (GEES) adviseert regering en publiceert 14 april eerste advies 
■ Volgens GEES-leden is een lange lockdown maatschappelijk en economisch niet vol te houden 
• Naar verluidt heropening tuincentra open v.a. 19 april 
■ Stabilisering/afname infecties voorwaarde afschaling 
■ Afschaling verlangt breed pakket coherente maatregelen 
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• Testen cruciaal element 
• Gebruik apps en mondkapjes overwogen 

Denemarken 
	

Maatregelen (t/m 10 mei) 
• Thuisblijven dringend geadviseerd 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen geadviseerd (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 2m afstand houden 
■ Max. 10 personen samen (= op straat; geldt niet in privéwoningen, maar wordt daar wel ontmoedigd) 
• Wandelen/sporten met max. 10 personen samen 
■ Non-foodwinkels en -markten gesloten (m.u.v.. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Hotels gesloten voor toeristen 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz., incl. parken en speeltuinen; m.u.v. campings en vakantiecentra) 
■ Evenementen met meer dan 500 personen verboden tot 1 september 
■ Middelbaar en hoger onderwijs en cultuurinstellingen gesloten 
■ Uitvaarten mogen met meer 10 personen (mits 2m afstand) 
• Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, inwoners, repatrianten, grensarbeid e.d.) 

Exit 
■ Kinderopvang en basisscholen open v.a. 15 april 
■ Overige maatregelen verlengd t/m 10 mei 
■ In volgende fase afschaling (na 10 mei) waarschijnlijk meer ruimte voor kleine ondernemingen (w.o. kappers en cafés) 

Duitsland 
	

Maatregelen (t/m 19 april) 
• Thuisblijven dringend geadviseerd; huisbezoek verboden (m.u.v. hulpbehoevenden) 
• Alleen noodzakelijke verplaatsingen geadviseerd (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 1,5m afstand houden 
■ Op straat max. 2 personen samen (m.u.v. gezin/huishouden) 
• Wandelen/sporten met max. 1 ander (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Anonieme telecomgegevens ingezet t.b.v. monitoren maatregelen 
■ Non-foodwinkels gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Cafés e.d. gesloten 
■ Restaurants open voor afhaal- en bezorgmaaltijden, en voor gasten van 06:00u tot18:00u (mits 1,5 afstand) 
■ Hotels gesloten voor toeristen 
• Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken) 
■ Evenementen verboden 

15-04-2020 14:40 

2 



■ Kinderopvang, onderwijs en cultuurinstellingen gesloten 
■ Uitvaarten met max. 10 personen 
■ Landsgrenzen deels gesloten (met Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk; m.u.v. goederen, onderdanen, 

inwoners, repatrianten, grensarbeid e.d.); grenzen met Nederland open (mits met reden: vracht, grensarbeid e.d.) 
Exit 

• Regering en bondsstaten evalueren maatregelen op 15 april 
• Stabilisering/afname infecties voorwaarde afschaling 
• Afschaling verlangt breed pakket coherente maatregelen. 
■ Afschaling gaat geleidelijk en duurt lang 
• Gebruik app overwogen 
■ Advies Nationale van Wetenschappen speelt belangrijke rol bij evaluatie op 15 april 
■ Nationale Academie van Wetenschappen adviseert o.a.: stapsgewijze afbouw; uitvoerig testen; gebruik tracking apps; 

verplicht mondkapjes op straat; snelle heropening basis- en middelbaar onderwijs (onder voorwaarden) 
Ook genoemd zgn. gedifferentieerde benadering: immune burgers mogen meer dan niet-immune burgers; eerder 
werkhervatting bij ruime werkplekken (bv. fabriekshallen) dan bij krappe (bv. kantoren); eerder en/of meer afschaling 
in minder getroffen regio's/bondsstaten dan die zwaar getroffen zijn 
Belangrijke rol gedragsonderzoek 

Frankrijk 
	

Maatregelen (t/m 10 mei) 
■ Thuisblijven verplicht; huisbezoek verboden (m.u.v. hulpbehoevenden) 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d. mits door 1 persoon) 
■ 1,5m afstand houden 
■ Op straat max. 1 persoon (met verklaring/document) 
■ Wandelen/sporten uitsluitend individueel (met max. 1 minderjarige; max. lu; max. lx daags; nabij eigen huis) 
■ Mondkapje geadviseerd buitenshuis (verplicht in enkele gemeenten) 
■ Auto-/motorgebruik verboden voor niet-noodzakelijke verplaatsingen 
■ Non-foodwinkels gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken) 
■ Evenementen verboden 
■ Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen, religieuze instellingen, enz. gesloten 
■ Uitvaarten met max. 5 (crematies) tot max. 10 (begrafenissen) personen 
■ Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, repatrianten, grensarbeid e.d.) 

Exit 
Regering presenteert op 27 april plannen voor existrategie na 10 mei 
Afschaling mag geen 2e  golf infecties uitlokken 
Geleidelijke afbouw beperkende maatregelen na 10 mei  
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■ Heropening kinderopvang en scholen voorzien na 10 mei (meer informatie hierover komt eind april) 
■ Tot half juli blijven horeca en hotels dicht en zijn evenmenten verboden 
■ Evt. geografische fasering afschaling (bv. in minder getroffen regio's) niet uitgesloten 
• Kwetsbare groepen verzocht ook na 10 mei binnen te blijven 
■ Na 10 mei tests beschikbaar voor iedereen die Covid-19-symptomen heeft 
• Voor gebruik apps; wil app ontwikkelen met gelijkgezinde Europese landen (Duitsland; Zwitserland) 
• Wil buitengrenzen Schengen voorlopig gesloten houden 

Italië 
	

Maatregelen (t/m 3 mei) 
■ Thuisblijven verplicht; huisbezoek verboden (m.u.v. hulpbehoevenden) 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d. mits door 1 persoon) 
■ 1,5m afstand houden 
■ Op straat max. 1 persoon (met verklaring/document) 
■ Mondkapje verplicht buitenshuis in Alto Adige, Lombardije en Toscane 
■ Wandelen/sporten uitsluitend individueel (max. lx daags; nabij eigen huis) 
■ Auto-/motorgebruik verboden voor niet-noodzakelijke verplaatsingen 
■ Anonieme telecomgegevens ingezet om effect maatregelen (verplaatsingen) te monitoren 
■ Non-foodwinkels in principe gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Niet-essentiële ondernemingen (fabrieken, bouw, enz.) gesloten 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken) 
■ Evenementen verboden 
• Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen, religieuze instellingen, enz. gesloten 
■ Uitvaarten uitsluitend in kleine kring 
■ Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, repatrianten, grensarbeid e.d.) 
• Instelling taakgroep t.b.v. bestrijding desinformatie/nepnieuws over Covid-19 

Exit 
■ Beperkte heropening diverse kleine non-foodwinkels alsook bosbouwbedrijven vanaf 14 april 
■ Mogelijke herstart diverse niet-essentiële ondernemingen (fabrieken, bouw, enz.) na 3 mei 
■ Volledige, gefaseerde exitstrategie in voorbereiding 
■ Voorkomen 2e  golf infecties door afschaling 
■ Regering en bevolking positief over apps (maar zorgen over privacy) 
■ Regering heeft 319 voorstellen voor apps beoordeeld (economisch; gezondheid; juridisch; sociaal; veiligheid) 
• Regering wil effect app op privacy na crisis evalueren 
• Autoriteit Persoonsgegevens betrokken bij ontwikkeling apps (benadrukt tijdelijkhied maatregelen) 

Luxemburg  Maatregelen (t/m 21 juni) 
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■ Thuisblijven dringend aangeraden 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 2m afstand houden 
■ Op straat max. 1 persoon (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Wandelen/sporten uitsluitend individueel (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Non-foodwinkels en -markten gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
• Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.) 
■ Evenementen verboden 
■ Kinderopvang, onderwijs en cultuurinstellingen gesloten 
■ Landsgrenzen open 

Exit 
■ Regering presenteert 15 april eerste plannen afschaling 
■ Bouwsector herstart mogelijk v.a. ± 20 april 
■ Scholen mogelijk open v.a. 4 mei 
■ Testen cruciaal element 
■ Gebruik apps en mondkapjes overwogen 
■ Apps alleen op vrijwillige basis i.v.m. privacy 

Oostenrijk 
	

Maatregelen (t/m 30 april) 
Thuisblijven verplicht; huisbezoek verboden (m.u.v. hulpbehoevenden) 
Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d. mits door 1 persoon) 

■ lm afstand houden 
■ Op straat max. 1 persoon (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Mondkapje verplicht in winkels en in OV 
■ Wandelen/sporten uitsluitend individueel (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Anonieme telecomgegevens ingezet t.b.v. monitoren maatregelen 
■ Non-foodwinkels grotendeels gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
• Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten 
■ Hotels gesloten voor toeristen (in Tirol geheel gesloten) 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; incl. parken en speeltuinen) 
■ Evenementen verboden tot 1 juli 
■ Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen en religieuze instellingen gesloten 
■ Uitvaarten uitsluitend in kleine kring 
■ Sluiting landsgrenzen (m.u.v. goederen, onderdanen, inwoners, repatrianten, grensarbeid e.d.)  
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Exit 
■ Winkels tot 400m2, bouwmarkten en tuincentra open v.a. 14 april 
■ Winkels groter dan 400m2, winkelcentra en kappers open v.a. 1 mei 
■ Eind april evaluatie eerste afschalingsmaatregelen; daarna mogelijk verdere versoepeling na 1 mei 
■ Evt. heropening scholen medio mei 
■ Evt. herstart horeca v.a. ± half of eind mei 
■ Stabilisering/afname infecties voorwaarde afschaling 
■ Afschaling mag geen 2e golf infecties uitlokken 
■ Testen cruciaal element 
■ Gebruik bestaande app (Rode Kruis) aangemoedigd, maar niet verplicht 

Spanje Maatregelen (t/m 26 april; waarschijnlijk verlenging t/m 10 mei) 
■ Thuisblijven verplicht; huisbezoek verboden (m.u.v. hulpbehoevenden mits door 1 persoon) 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan (vitaal werk, zorg, medicijnen, boodsChappen e.d. mits door 1 persoon) 
■ lm afstand houden 
■ Op straat max. 1 persoon (met verklaring/document; begeleiding van max. 1 hulpbehoevende op straat toegestaan) 
■ Wandelen/sporten verboden (individueel de hond kort uitlaten nabij het eigen huis is toegestaan) 
■ Mondkapje geadviseerd buitenshuis 
■ Auto-/motorgebruik verboden voor niet-noodzakelijke verplaatsingen (uitsluitend gebruik door 1 persoon) 
■ Non-foodwinkels gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Niet-essentiële ondernemingen (fabrieken, bouw, enz.) gesloten 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.-) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken) 
■ Evenementen verboden 
• Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen, religieuze instellingen, enz. gesloten 
■ Uitvaarten met max. 3 personen 
• Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, repatrianten, grensarbeid e.d.) 

Exit 
■ V.a. 13 april gedeeltelijke herstart niet-essentiële ondernemingen (fabrieken, bouw, enz.) 
■ Richtlijnen herstarte niet-essentiële ondernemingen o.a.: 2m afstand houden; zo nodig mondkapje; werken in shifts; 

minimaal klantcontact; beschikbaarheid beschermingsmiddelen; vermijd OV bij forenzen; heet wassen bedrijfskleding 
■ Aankondiging verdere zeer geleidelijke afschaling v.a. 26 april (niet concreet) 
■ Overheid overweegt kennelijk inrichting 'quarantaineruimten' voor 'asymptomatische dragers van het virus' 
■ Afschaling mag geen 2e golf infecties uitlokken 
■ Testen cruciaal element 
■ Positief t.a.v. apps 
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VK 
	

Maatregelen (tot 16 april; waarschijnlijk verlenging tot 3 mei) 
■ Thuisblijven dringend geadviseerd; huisbezoek dringend afgeraden 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen geadviseerd (werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 2m afstand houden 
■ Wandelen/sporten uitsluitend individueel (m.u.v. gezin/huishouden; max. lx per dag; kliklijn voor melden overtreders) 
• Non-foodwinkels en -markten gesloten (m.u.v. apotheken e.d.) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken e.d.) 
■ Evenementen verboden 
■ Kinderopvang, onderwijs, cultuurinstellingen, religieuze instellingen, enz. gesloten 
■ Uitvaarten uitsluitend in kleine kring 
■ Landsgrenzen open (maar: vertragingen door beperkingen en voorwaarden aan transitverkeer uit Frankrijk en België) 

Exit 
■ Verlenging waarschijnlijk "omdat in het VK het virus zijn piek nog niet heeft bereikt" 
■ Start gefaseerde afschaling mogelijk niet eerder dan tegen of rond de zomer 
■ Afschaling waarschijnlijk niet op basis van een generieke aanpak 
• Gerichte aanpak (focus op bepaalde groepen, zoals leeftijdsgroepen, of bepaalde gebieden, zoals regio's) waarschijnlijk 
■ Testen cruciaal element (mogelijk te starten eind mei) 
■ App moet sleutelrol gaan spelen (wordt nu getest door NHS) 

Zweden 
	

Maatregelen 
■ Thuisblijven geadviseerd 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen geadviseerd 
■ Anonieme telecomgegevens ingezet t.b.v. monitoren verplaatsingen 
• 1,5m afstand houden (= advies) 
■ Voorschrift evenementen: max. 50 personen (geldt concerten, lezingen enz., maar niet privéfeesten, sportscholen e.d.) 
■ Voorschrift horeca: niet te veel personen samen; alleen nog aan tafel zitten en met 1,5m afstand; hygiënemaatregelen 
■ Middelbaar en hoger onderwijs gesloten en voorlopig alleen op afstand (online) 
■ Landsgrenzen open (maar: alle buurlanden hebben grenzen gesloten) 

Exit 
■ Onder toezicht van Civiele Bescherming wordt gewerkt aan een app 
■ Belangrijke rol gedragsonderzoek (bv. o.b.v. klantgegevens) 

Zwitserland 
	

Maatregelen (t/m 26 april) 
• Thuisblijven dringend geadviseerd 
■ Alleen noodzakelijke verplaatsingen geadviseerd (werk, zorg, medicijnen, boodschappen e.d.) 
■ 2m afstand houden 
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■ Op straat max. 5 personen samen (m.u.v. gezin/huishouden) 
■ Anonieme telecomgegevens ingezet t.b.v. monitoren maatregelen 
■ Non-foodwinkels gesloten (m.u.v. apotheken e.d. alsook telecomwinkels) 
■ Contactberoepen verboden (m.u.v. erkende gezondheidswerkers) 
■ Restaurants en cafés gesloten (m.u.v. afhaal- en bezorgmaaltijden) 
■ Indoor recreatie gesloten (sporthallen, bioscopen, enz.) 
■ Outdoor recreatie gesloten (sportvelden, enz.; m.u.v. parken) 
■ Evenementen verboden 
■ Kinderopvang, onderwijs en cultuurinstellingen gesloten 
■ Landsgrenzen gesloten (m.u.v. goederen, onderdanen, inwoners, repatrianten, grensarbeid e.d.) 

Exit 
■ Zwitsers RIVM werkt scenario's uit 
■ Regering komt op 16 april met mededeling over afschaling (waarschijnlijk na 26 april) 
■ Stabilisering/afname infecties voorwaarde afschaling 
■ Afschaling verlangt breed pakket coherente maatregelen 
■ Afschaling gaat geleidelijk en duurt lang 
■ Gebruik testen, apps en mondkapjes overwogen 
■ Regering voorziet in mei eerste testen met apps 
■ Maatschappelijk debat over apps (m.n. privacy) 

Dit overzicht van de NCTV i.s.m. BZ geeft een algemeen beeld van de maatregelen in enkele omringende Europese landen. 
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`A> ICCb041 5M 

Slimme digitale oplossingen 

• Voorliggend: uitnodiging slimme digitale oplossingen 
• Geen besluitvorming over implementatie van een app 

• Toekomstige apps moeten onderdeel vormen van een bredere 
aanpak, waarin vrijwilligheid wordt meegenomen, en voldaan 
wordt aan zowel privacy- als nationale-veiligheidseisen 

• Uit IAO: BZK stelt voor besluitvorming hierover in MR te laten 
plaatsvinden 
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Slimme digitale oplossingen: planning 

11 april 
uitwerken principes 
epidemiologische 
exit-strategie inci rol 
apps (RIVM) 

set van functionele 
en non functionele 
eisen 

• Start 
marktconsultatie: 
oproep aan partijen 
om met voorstellen 
te komen 

14 april 
- Ontvangst 

inzendingen  

15 april 
• Beoordelen, 

consultatie 
met 
experts, 
waaronder 
RIVM 

16 april 
• Selectie 

shortlist  

18-19 april 
• Appathon  

20 april 
• Keuze 

2 



ICCb041 5Q 

Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 1 
Algemeen  
• VWS, AZ en BZ stemmen woordvoeringslijn af op artikel in de media. 

Flexibele vervolgaanpak  
• Proces besluitvorming 21/4 

Vrijdagochtend 17 april voor 12:00 concrete vraagformulering gereed voor OMT 
(thema's: onderwijs, jongeren en economisch)) 

• Focus op 7 punten ter voorbereiding op OMT 20 april (deadline vrijdag 17 april): 
1. Primair onderwijs (OCW bereid vraagstelling voor irt jongste groepen PO, 

kinderpopulatie, ouders, juffen en meesters; 
2. Kinderopvang; 
3. Voortgezet Onderwijs 
4. MBO, HO; 
5. Sport (sportscholen, sportvelden en sportverenigingen) irt oplossing sociaal 

maatschappelijke vraagstuk jongeren; 
6. Verlengen verbod (vergunde en meldingsplichtige) evenementen; 
7. Protocollen categorie a. (wanneer geen belemmering OV en OR). 

Aanpak van internationale aanpakken Exitstrategieën wordt meegestuurd met notulen 
ICCb. 
Dinsdag 21 april wordt er nader gesproken over de datum voor het verlengen van het 
verbod vergunde en meldingsplichtige evenementen. 
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Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 1 

Thema Maximaal controleren  

Apps: 
ICCb neemt kennis van het procesvoorstel voor de apps. 
In MCCb wordt besluit toegevoegd over waar uiteindelijke besluit plaatsvind: 
MCCb of MR. 
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd conform besluitvorming 
in I/MCCb. 
Met enkele departementen waaronder: VWS, NCTV, BZK EZK wordt extra 
overleg gevoerd over de app ter voorbereiding op mogelijke besluitvorming. 

PBM's 
• mededeling SZW wordt doorgeleid naar MCCb. 

Verdringingsreeks 
• Onderwerp is geagendeerd voor IAO dinsdag 20 april 
• Besluitvorming vind aanstaande dinsdag 21 april plaats in I/MCCb 
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Acties en afspraken ICCb 15 april 13.00 u 2 

Thema Financieel-economisch  
• De ambtelijk afgestemde Kamerbrief Sectorspecifieke regeling LNV zal worden 

besproken in MCCb 
• De ambtelijk afgestemde Kamerbrief Sectorspecifieke regeling OCW (culturele 

instellingen) zal worden besproken in MCCb (n.a.v. politieke vijfhoek) 
• 

MCCb 15 april  
• OMT/ BAO advies (proces en vraagstelling) 
• Mededeling voorstel uitzondering PBMS 
• Aangekondigde brieven LNV & OCW 

Overig  
• EZK wordt geïnformeerd over mogelijke uitnodiging min EZK (NCTV) 
• Komende week volgt de normale planning van ICCb 13:00/ MCCb 16:00 op 

dinsdag en donderdag. 
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RIVM 1 
Verwachting IC & ziekenhuis bedden:  
• Piek lijkt af te vlakken en er ontstaat een stabiel beeld. 
• 1 mei verwachting 6/700 patienten toegevoegd aan non-corona patiënten 

op IC bijna 'back to normal'. Dit is gebaseerd op de huidige maatregelen. 
Met vertraging van 2.3 weken kan beeld weer veranderen. 

Actuele dagopnames IC: 
• Afgelopen dagen teruggelopen, klopt met voorspelling. Tot 1 mei 

voornamelijk huidige patiënten en weinig influx 
• Ziekenhuisbedden: gebruikelijk zorg vindt niet tot nauwelijks plaats. 
• Overal afnames opgenomen corona patiënten. 
• Verloop R-effectief: rond 16 maart door R1 heen, daarna enkele 

schommelingen. 
• RO daalt, interventies dragen bij aan contactvermindering. 
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RIVM 2 
Verpleeghuizen: 

aantal nieuwe locaties per dag waar COVID wordt vastgesteld neemt af. 
Grootste aantal besmettingen heeft reeds plaatsgevonden 

• Locaties: NB heeft grootste aantal maar weinig nieuwe locaties. ZH is 
curve nog relatief hoog. Overijsel ook redelijk veel activiteit. Noorden 
relatief laag. 

• Ongeveer 4 tot 4,5 personen per besmette locatie ziek. 
• Door rapportage achterstand is verspreiding nog niet geheel in beeld. 
• Instellingen lichamelijke en geestelijke gehandicapten 260 van 2600 

locaties hebben ten minste 1 COVID 19 besmetting 
• Sterfte corona infectie: 

• Bij bevestigde gevallen covid zit NL op gelijke lijnen of zelfs lager dan 
andere landen, 
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RIVM 3 

Exit strategie- OMT 
1) Locatie patiënten en contact opsporing 
2) Grens restricties 
3) Social distancing (hierop is nog geen evidence based aanpak) 

• Wetenschappelijke onderbouwingen ontbreken nog. 

Exit strategie  
• Situatie in de landen is verschillende en passen verschillende 

strategieën toe. 
• Verschillende internationale voorbeelden worden genoemd (gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek): DUI, AUS en VK. 
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