
De COVID-19 pandemie zorgt voor veel onzekerheid en vragen. Hieronder treft u de antwoorden 
aan op de meest gestelde vragen die wij de afgelopen dagen ontvingen van maatschappelijke 
organisaties. 

 

1. Waar kan ik assistentie vragen voor hulp aan Nederlandse medewerkers in het 
buitenland?  
 
Voor algemene informatie over reizen zie www.nederlandwereldwijd.nl 
 
Voor consulaire bijstand kunnen Nederlanders 24/7 bellen met +31 247 247 247 
 
 

2. Hoe kunnen Nederlandse organisaties noodhulp bieden bij het bestrijden van de 
gevolgen van de COVID-19 crisis in kwetsbare gebieden in het buitenland? 
 
Nederland verleent noodhulp uitsluitend via de professionele humanitaire organisaties van 
de Verenigde Naties, het Rode Kruis en de Dutch Relief Alliance (DRA). Teneinde te 
verzekeren dat de noodhulp op een gecoördineerde wijze wordt gegeven daar waar de 
nood het hoogst is en om geen onnodige bureaucratie en vertragingen te creëren wordt 
uitsluitend via deze kanalen gewerkt.  
 

3. Komt er extra geld beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking bij het 
bestrijden van de gevolgen van de COVID-19 crisis? 

Extra inspanningen voor het bestrijden van de COVID-19 crisis moeten vooralsnog worden 
gevonden binnen de huidige budgettaire kaders. De intentie is om een substantiële 
bijdrage doen. De beschikbare ruimte zal vooral worden gebruikt om programma’s van 
multilaterale organisaties op te schalen.   

4. Kan door subsidie-ontvangers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
bestaande subsidies geschoven worden, zodat activiteiten kunnen worden 
gericht op de bestrijding van (de gevolgen van) COVID-19? 

Uiteraard is er begrip dat de crisis vertraging oplevert in de uitvoering van bestaande 
programma’s van onze partners. Tegelijkertijd nemen de noden als gevolg van COVID-19 
toe. Een aantal subsidie-ontvangers wil een deel van de middelen uit de bestaande 
subsidie inzetten voor de bestrijding van (de gevolgen van) COVID-19. Gezien de urgentie 
is daarvoor een verkorte procedure ontwikkeld op basis van de juridisch beschikbare 
mogelijkheden. Hierbij dient een subsidie-ontvanger een kort voorstel in met het oog op 
activiteiten in het kader van COVID-19. Er zal een snelle toetsing van het voorstel 
plaatsvinden.  

Bij de beoordeling wordt met name meegewogen: 1) synergie met actie van andere 
(I)NGO’s, WHO, overheden etc. (om fragmentatie te voorkomen), 2) in hoeverre het 
voorstel binnen expertise, capaciteit en doelstellingen vallen van de aanvrager, 3) realisme 
van het voorstel (aansluiting bij bestaande initiatieven, ingebed in lokale context, time-
bound en haalbaar) en 4) de mogelijkheden van snelle inzet/opschaling/resultaatbereiking. 
Uiteraard blijft aandacht voor gender en kwetsbare groepen van belang. Aandacht voor 
innovatieve manieren van werken wordt op prijs gesteld. 

Bij positieve beoordeling wordt een nieuwe subsidiebeschikking opgesteld.  

Neem contact op met uw reguliere contactpersoon op het Ministerie om te overleggen hoe 
een oplossing kan worden gevonden voor vertraging of aanpassing van programma’s en of 
een verzoek om in te zetten op COVID-19 gerelateerde activiteiten aan de voorwaarden 
voldoet.  

Deze regeling gaat in op 8 april 2020 en staat gedurende 4 weken nadien open. Aanvragen 
die nadien worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.  

http://www.nederlandwereldwijd.nl/


Als het gaat om extra indirecte kosten voortkomend uit de COVID-19 crisis gelieerd aan de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend (bijvoorbeeld onvoorziene reiskosten), dan 
kan dat uit de budgetlijn ‘onvoorzien’ worden bekostigd.  

 
5. Kunnen rapportage- en andere verplichtingen worden opgeschoven als gevolg 

van de COVID-19 crisis? 

Subsidieontvangers moeten in beginsel voldoen aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen, waaronder rapportages, evaluaties en accountsverklaringen. Door de 
COVID-19 crisis zullen naar verwachting echter veel subsidie-activiteiten niet volgens plan 
kunnen doorgaan. Ook kan de tijdige verantwoording in het gedrang komen. Het Ministerie 
zal daarom, na melding op schrift door de subsidieontvanger, met de subsidieontvanger 
overleggen op welke manier tot een oplossing te komen, waarbij flexibiliteit de inzet is. 
Subsidieontvangers worden wel verzocht de standaard meldingsplicht na te leven en zich 
tijdig te melden bij de subsidieverstrekker. Vervolgens kan dan, uiteraard in samenspraak, 
naar een passende oplossing worden gezocht. Dit geldt ook voor evaluaties die tijdens 
deze crisis lastig of niet kunnen worden uitgevoerd. 

6. Komt de planning van lopende subsidietenders in het gedrang door de 
Coronacrisis? 

Vooralsnog lopen de beoordelingsprocedures conform planning. Als aanpassingen in de 
planning nodig blijken, zullen indieners daarvan op de hoogte worden gesteld. Het is 
bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat delen van het vormgevingsproces online moeten worden 
gedaan, als de crisis langer aanhoudt.  

7. Kunnen werkgevers in de OS-sector gebruikmaken van de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid? 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van het Ministerie van Sociale Zaken de 
bevestiging gekregen dat in Nederland gevestigde werkgevers van organisaties werkzaam 
in ontwikkelingssamenwerking in aanmerking kunnen komen voor deze tijdelijke regeling, 
mits aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan. Zij kunnen zich wenden tot het 
UWV. 

8. Wat kunnen het Ministerie inclusief de ambassades doen in landen waar door de 
COVID-19 crisis de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in het gedrang 
komt? 

Het Ministerie, inclusief de Nederlandse ambassades blijven alert op schendingen van 
fundamentele rechten, ondanks dat een groot aantal posten door de COVID-19 crisis is 
afgeschaald. Ook via internationale netwerken en partners blijft het Ministerie 
geïnformeerd over mensenrechtenschendingen. Verschillende internationale spelers 
hebben al opgeroepen tot strikte naleving van internationale mensenrechtenstandaarden 
in de bestrijding van deze pandemie. Nederland steunt deze oproepen. Nederland zal, 
waar mogelijk, in multilateraal verband, samen met gelijkgezinde landen en onze 
internationale partners aandacht vragen voor disproportionele maatregelen en negatieve 
effecten op het maatschappelijk middenveld. Nederland zal daarbij onder meer 
benadrukken dat genomen maatregelen tijdelijk moeten zijn en teruggedraaid moeten 
worden zodra de situatie is verbeterd. Als non-gouvernementele organisaties bepaalde 
zorgen hebben, dan worden zij gestimuleerd contact op te nemen met de ambassade. Dat 
geldt ook voor zorgen over de behandeling en rechten van werknemers in de 
waardeketens. Sowieso blijft het Ministerie graag in dialoog met de non-gouvernementele 
organisaties waar het gaat om bescherming van mensenrechten, het beschermen van de 
ruimte voor het maatschappelijk middenveld inclusief journalisten.  

9. Kan Nederland ook andere donoren oproepen tot coördinatie en flexibiliteit, 
bijvoorbeeld in EU-kader? 

Er vindt op diverse niveaus, waaronder binnen de EU, overleg plaats over hoe deze 
COVID-19 crisis het beste te bestrijden ook als internationale gemeenschap ter 



ondersteuning van ontwikkelingslanden. Nederland zet zich hiervoor in vanuit noodzaak en 
verantwoordelijkheid, speciaal voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in 
de armste regio’s. 

 

 
 

   


