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▪ Ontvangst schriftelijk advies RIVM Woensdag 11 mei 11:00 uur

▪ ACC schriftelijk Woensdag 11 mei 12:00-15:00 uur
▪ RIVM-advies naar Kamers Woensdag 11 mei 

▪ ACC digitaal Donderdag 12 mei 11:00 uur

▪ Besluitvorming MR Vrijdag 13 mei 

▪ Communicatiemoment Vrijdag 13 mei na MR
▪ Kamerbrief maatregelenpakket naar Tweede en Eerste Kamer verzenden Vrijdag 13 mei na MR

▪ Inwerkingtreding evt. versoepeling van maatregelen Zaterdag 21 mei

Planning besluitvorming 13 mei 2022
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17 mei: Behandeling EK Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19



Redenering

▪ De toegang tot de zorg is niet onder druk komen te staan sinds de laatste 

versoepelingen. De bezetting in de ziekenhuizen ligt op het laagste niveau in 

maanden. 

▪ We staan momenteel dus in waakstand: bij een opleving of nieuwe variant kunnen 

aanvullende adviezen en maatregelen weer nodig zijn.

▪ De volgende voorgestelde aanpassingen zijn in lijn met internationale 

ontwikkelingen in andere vergelijkbare EU-lidstaten.

Beslispunten

Beslispunt 1: loslaten mondkapjesplicht

Vervalt met ingang van 21 mei (i.v.m. nahang): 

▪ De mondkapjesplicht op de luchthaven vanaf security en in het vliegtuig 

(middels Trm)

Beslispunt 2: behouden isolatieduur na positieve (zelf)test

Behouden van de isolatieduur na positieve (zelf)test: 

▪ ‘Het dringend advies om minimaal 5 dagen (mits 24 uur klachtenvrij), maximaal 

10 dagen (geteld vanaf startdatum van klachten) in isolatie te gaan na een 

positieve (zelf)test. Zonder klachten geldt het dringend advies om 5 dagen in 

isolatie te gaan (geteld vanaf de testdatum).’

Samenvatting bespreekpunt
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1. Basisadviezen
▪ Het dringend advies om hygiënemaatregelen (zoals in elleboog hoesten en niezen)

te volgen.
▪ Het dringend advies bij klachten zo snel mogelijk te zelftesten.

▪ Het dringend advies om minimaal 5 dagen* in isolatie te gaan na een positieve 
(zelf)test.

▪ Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten.
▪ Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.

2. Adviezen

A. Algemeen 
▪ Vaccinatie: “Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.”

B. Specifieke adviezen voor mensen met een kwetsbare gezondheid en voor 

mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid 
▪ Voor personen die behoren tot een risicogroep of zich zorgen maken over hun 

gezondheid staan op Rijksoverheid.nl tips over hoe om te gaan met covid-19 en hun 
individuele gezondheid.

3. Reizen

▪ Mondkapjesplicht: op de luchthaven vanaf de security en in het vliegtuig.
▪ EU-inreisverbod voor derdelanders met o.a. uitzondering voor gevaccineerden en 

herstelden.

4. Sectorspecifieke maatregelen
▪ Ventilatienormen in de horecalokaliteit. 
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Resterende maatregelen (tekst in rood wijzigt t.o.v. huidige situatie) 

* Isolatie na positieve (zelf)test:
• Met klachten: isolatie min. 5 dagen (mits 24 uur klachtenvrij), max. 10 dagen, geteld 

vanaf startdatum van klachten.
• Zonder klachten: isolatie 5 dagen, geteld vanaf de testdatum. 


