


Strategie: maximaal controleren

Ankerpunten uit de crisisfase:
houdbare zorg; 
bescherming van kwetsbaren; 
zicht op verspreiding van virus.

Doel in de huidige nieuwe fase: de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en beheersen.

Uitgangspunten in de huidige fase zijn: 
Vrijwillig waar dat kan, verplicht waar dat moet (gelijktijdig nudgen en handhaven);
Preventief waar dat kan, brandhaarden uitdoven waar dat moet;
Regionaal waar dat kan, landelijk waar dat moet;
Sturen op basis van data, analyse en duiding.

Pijlers van de huidige aanpak:
1. Het beperken van het aantal contactmomenten om overdracht van het virus te voorkomen;
2. Het naleven van de basisregels (w.o. de algemene hygiënemaatregelen, thuisblijven bij klachten en de 1,5m-

maatregel); 
3. Testen en traceren (BCO). Het zo vroeg mogelijk onderkennen van brandhaarden en deze zo snel mogelijk 

uittrappen
4. Het beperken van nieuwe introducties van het virus (vanuit het buitenland).

2 Departementaal vertrouwelijk



Strategie

1. Om het aantal contactmomenten (1.) te beperken zijn er maatregelen ter beperking van het openbare 
leven genomen, zoals het sluiten van clubs, advies om zoveel mogelijk thuis te werken, het maximeren van het 
aantal personen in één ruimte en een verbod op het geforceerd verheffen van de stem;

2. Ten behoeve van de naleving van de basisregels (2.) zijn maatregelen getroffen als:
Fysieke maatregelen, zoals crowd control-maatregelen in de openbare ruimte en maatregelen in winkels;
Gedragsmaatregelen, zoals een lokale mondkapjesplicht;
Handhavingsmaatregelen, zoals het sanctioneerbaar maken van het niet naleven van de basisregels;

3. Ten behoeve van het testen en traceren (3.) (het onderkennen van brandhaarden) zijn:
Ondersteunende maatregelen, zoals het opschalen van de testcapaciteit of het verbeteren van de organisatie 
van het BCO.

4. Om nieuwe introducties (4.) van het virus te voorkomen zijn er beheersmaatregelen genomen zoals het 
opleggen van inreisbeperkingen (Europees) en het instellen van thuisquarantaine voor inreizigers uit oranje 
gebieden.
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Basisregels, bijvoorbeeld:
Basisregels voor iedereen: blijf bij klachten thuis, houd 1,5 meter 
afstand, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak je handen.
Basisregels voor binnen: indien er sprake is van doorstroom van 
bezoekers/gasten en het onderling contact beperkt is, dan geldt er geen 
maximum aantal personen per ruimte. 
Basisregels voor buiten: indien er geen sprake is van reservering, triage 
en placering dan geldt er een maximum van 250 personen per activiteit.



Regionale indicatoren t.b.v. inschaling:
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op het 
medisch dasboard (evt. per regio);
Een beeld van de naleving van de basisregels;
Het functioneren van het testen en traceren (BCO) (hoe 

van brandhaarden?).

Inschaling en escalatieladder:
Op basis van deze regionale indicatoren, analyse en duiding 
kan het risicoprofiel van een regio worden bepaald (bijv. ergens 
tussen de 0 en 10). De inschaling van een regio is geen 
automatisme op basis van harde indicatoren, maar een 
gezamenlijke weging tussen de veiligheidsregio, de GGD, het 
RIVM en het Rijk. 
De inschaling, een geobjectiveerd beeld per regio, wordt openbaar 
gemaakt via de reguliere communicatiekanalen, bijvoorbeeld 
via een overzichtskaart van Nederland.
De inschaling van een regio ondersteunt de mate waarin Rijk en 
Regio de escalatieladder kunnen beklimmen. Hiermee worden 
regionaal getroffen maatregelen voorspelbaarder, begrijpelijker 
en duidelijker hiermee wordt duidelijker voor burgers in welk 
kader maatregelen worden getroffen.
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Indicatieve inschaling escalatieladder:
Laag (1-4): Er is sprake van een stabiele situatie, de 

zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten 
functioneren (bijv. het scheiden van verkeersstromen in de 
binnenstad of het inrichten van teststraten op luchthavens);
Midden(4-7): Er is sprake van een zorgelijke situatie, er 
zijn (tijdelijke) maatregelen nodig om de negatieve 
ontwikkelingen een halt toe te roepen. De bestaande aanpak 
moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de 
verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en 
terug te keren naar een stabiele situatie (bijv. het tijdelijk 
verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden of vervroegde 
sluiting van de horeca en nachtwinkels);
Hoog (7-10): Hard ingrijpen in noodzakelijk om verdere 
escalatie te voorkomen en terug te keren naar een stabiele 
situatie (laag). Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) 
overbelasting van de zorg moet worden voorkomen, 
kwetsbaren worden beschermt en zicht op de verspreiding 
van het virus wordt verkregen.



Escalatieladder - Regionaal
1. Ter beperking van het aantal contactmomenten:

lokaal implementeren van de basisregels;
vervroegde sluiting van de horeca en nachtwinkels;
verbieden van (grootschalige) concerten in binnenruimtes;
verbieden van (grootschalige) evenementen in de buitenruimte;
het verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden.
het verkleinen van de maximale groepsgrootte binnen en buiten 
(evt. samenkomstverbod en verbod op groepsvorming); 

2. Ten behoeve van de naleving van de basisregels:
Fysieke maatregelen:

het scheiden van verkeersstromen in de binnenstad;
sluiten van locaties bij excessen;
(tijdelijke) sluiting van parken en stranden; 
(tijdelijke) sluiting van parkeergelegenheden;
(tijdelijke) sluiting van drukke toeristische locaties/attracties.
(tijdelijk) verkleinen logiescapaciteit (AirBnB en hotels);

Gedragsmaatregelen
dialoog met bewustwording en draagvlak;
doelgroepencommunicatie; 
specifieke regionale mondkapjesplicht;
dringend advies om thuisbezoek en thuisfeesten te beperken 
tot maximaal 10 personen;
winkeltijden voor kwetsbare doelgroepen.

Handhavingsmaatregelen
controleren op implementatie van de basisregels op locatie;
snelle inzet van politie bij meldingen van overlast van feesten;
controleren en sactioneren bij non-compliant horeca;
gericht toezicht op zalencentra voor feesten en partijen;
steekproefsgewijze controle van de quarantaineverplichting;
beboeten bij overtreding van basisregels;
sluiting van locaties bij constatering bronbesmetting;
meldplicht voor bedrijven bij feesten van meer dan 100 
personen.

3. Ten behoeve van het testen en traceren:
Ondersteunende maatregelen, 

testen op centralere locatie;
uitbreiden van de testcapaciteit;
verder opschalen van de capaciteit voor het BCO.

4. Ten behoeve van het beperken van nieuwe introductie van het 
virus:

Beheersmaatregelen:
publieke oproepen de regio te mijden;
regionaal beperken van bezoek in verpleeghuizen;
beperken toegang centrum voor buitenlandse 
vervoersmiddelen.
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Landelijke steun voor regionale maatregelen is van belang, in de 
vorm van een aanwijzing (voorzien in wettelijke basis), aanvullende 
landelijke communicatie of gedeelde aansprakelijkheid.



Escalatieladder - Landelijk
1. Ter beperking van het aantal contactmomenten:

vervroegde sluiting van de horeca en nachtwinkels;
het verkleinen van de maximale groepsgrootte binnen en buiten 
(evt. samenkomstverbod en verbod op groepsvorming); 
het verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden;
verbod op evenementen; 
beperken recreatieve activiteiten;
sluiting van de horeca; 
beperken van de (regionale) mobiliteit;
verbieden van fysiek onderwijs;
oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

2. Ten behoeve van de naleving van de basisregels:
Gedragsmaatregelen:

doelgroepencommunicatie; 
landelijke mondkapjesplicht.
dringend advies om thuisbezoek en thuisfeesten te beperken 
tot maximaal 10 personen;
winkeltijden voor kwetsbare doelgroepen.

Handhavingsmaatregelen: 
werkgevers en ondernemers aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden;
introduceren van verregaande verplichtingen en sancties;

Ondersteunende maatregelen:
registratieplicht;
quarantaineplicht;
asymptomatisch testen
uitbreiden van het testbeleid (evt. gerichter);
verder opschalen van het BCO. 

4. Ten behoeve van het beperken van nieuwe introductie van het 
virus:

Beheersmaatregelen: 
gezondheidsverklaring eisen van inreizende toeristen;
oproepen om alleen voor essentiële reizen naar Nederland te 
komen;
het verbieden van bezoek in verpleeghuizen;
inreisverbod;
sluiten van grenzen.
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N.B. Naast maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van 
het virus zijn er ook maatregelen mogelijk om de effecten ervan 
beter op te vangen, zoals het verder opschalen van de IC-
capaciteit.



Aansluiting voorgestelde lokale aanpak met strategie Rijk

Voorbeeld lokale aanpak: Amsterdam

Analyse
Er is sprake van een hoge besmettingsgraad. Deze doet zich 
voor in specifieke wijken in met name Amsterdam-West.
Maatregelen kunnen niet in alle gevallen gericht genomen 
worden. De GGD kan niet in alle gevallen van de 
achterhalen wat de bron was. Er is sprake van een lage 
testbereidheid. 
Niet alle maatregelen werken goed in Amsterdamse 
context: in het centrum is crowd control lastig toe te passen 
vanwege stratenplan. 

Overwegingen
Inwerkingtreding van maatregelen kost tijd. Tijd om voor te 
bereiden en af te stemmen, steun vanuit Veiligheidsberaad te 
organiseren, beboetingsbeleid vast te stellen en technisch uit te 
rollen. Daarnaast is het voor draagvlak van belang dat de 
bevolking aan strengere maatregelen kan wennen.
Het risico op besmettingen is er vooral bij nauwe 
contacten. Een nauw contact is als een persoon langer dan 15 
minuten, binnen de 1,5 meter bij een besmet persoon bent 
geweest. Dit doet zich voor zowel in het privédomein als in 

publiek toegankelijke locaties binnen (bijv. horeca). Muziek en 
alcohol versterken deze nabijheid.
Toezichts- en Handhavingscapaciteit is schaars. Het is dus 
raadzaam de capaciteit en energie van toezicht en handhaven in 
de publieke buitenruimte deels te verleggen naar de binnenruimte 
(geen woningen).

Aanpak
De escalatieladder van Amsterdam start met het aanscherpen en 
uitbreiden van het maatregelenpakket om infectiebronnen aan te 
pakken en verdere uitbraken zoveel mogelijk te vermijden. Daarna 
komen ook verdergaande maatregelen aan bod, afhankelijk van het 
epidemiologisch beeld en de analyse van de onderliggende 
oorzaken.
Binnen deze aanpak werkt Amsterdam maatregelen uit zoals:

uitbreiden van verboden;
ruimtelijke maatregelen (beperkt mogelijk);
handhaving (kent grenzen).
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Vervolgacties

1. Met RIVM, GGD en VR uitwerken van inschalingssystematiek;
2. Uitwerken van juridische impact van maatregelen (w.o. gedeelde aansprakelijkheid);
3. Uitwerken van aanvullende (doelgroep) communicatie;
4.

a. het openbaar vervoer;
b. kinderopvang & onderwijs;
c. bron- en contactonderzoek (opschalen);
d. Testcapaciteit (opschalen);
e. inreizen en grensbeleid.
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