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 ACC-19 Actua Donderdag 14 april 11:00
 RIVM-advies & SMER naar Tweede en Eerste Kamer verzenden Donderdag 14 april 
 Besluitvorming MCC-19 Dinsdag 19 april 12:00
 Communicatiemoment Dinsdag 19 april na MCC
 Kamerbrief maatregelenpakket naar Tweede en Eerste Kamer verzenden Dinsdag 19 april 15:00 
 Commissiedebat TK Dinsdag 19 april 16:30 – 22:30
 Inwerkingtreding evt. versoepeling van adviezen Dinsdag 19 april
 Volgend besluitvormingsmoment in MCC Dinsdag 24 mei

Planning besluitvorming 19 april 2022
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Tweede Paasdag: maandag 18 april
Meireces: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei.

ACC-19: 14 april & 12 mei
MCC-19: 19 april & 24 mei



Redenering

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

versoepelingen.

 In de lange termijn strategie van het coronabeleid zijn twee gelijkwaardige en

nevengeschikte doelen:

 Sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en,

 Toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen.

 Het OMT omschrijft in het 144e advies de huidige fase als de transitiefase richting

de endemische fase, waarin een aantal maatregelen en adviezen kunnen worden

versoepeld.

 Het quarantaine- en generieke mondkapjesadvies wordt versoepeld.

 Zelftesten bij klachten blijft geadviseerd. Daarmee vervalt het advies om een

zelftest te doen op dag 0 en 5 na een reis (zonder klachten).

 Naar aanleiding van bespreking in de ACC-19 is een nadere overweging bij het

behouden van het isolatieadvies opgenomen.

 We staan in waakstand, bij een opleving of nieuwe variant kunnen aanvullende

adviezen en maatregelen weer nodig zijn.

 In de MCC-19 van 19 april ligt het volgende ter besluitvorming:

Beslispunt: versoepelen van adviezen 

* nadere overweging bij behouden isolatieadvies van minimaal 5 dagen op volgende

sheet.

** versoepeling gaat verder dan RIVM-advies.

*** versoepeling mogelijk door uit te zonderen: personen van wie uit overleg met hun

werkgever blijkt dat zij noodzakelijk zijn en voldoen aan de in overleg tussen

werkgever-werknemer gestelde voorwaarden (was geen onderdeel van RIVM advies).

Samenvatting beslispunt

Dep. Vertrouwelijk

Transitiefase: huidige fase tot endemische fase, zal zeker tot najaar/winter 2022-23 en 
mogelijk langer duren (term afkomstig van ECDC).
Endemische fase: wanneer het virus zich voorspelbaar gedraagt (bijvoorbeeld jaarlijks 
seizoensgebonden opleving).
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Huidige 

situatie

Voorstel versoepelen 

van adviezen

Basismaatregelen

 hygiënemaatregelen (o.a. in

elleboog hoesten) en frisse lucht

 thuisblijven bij klachten ***
 zelftesten bij klachten

 isolatieadvies na positieve test *
 quarantaineadvies

Mondkapjesadvies

Zelftest na reis (dag 0 en 5) **
Gezondheidsverklaring reizigers

(gekoppeld aan quarantaineadvies)

Mondkapjesplicht

Ventilatienormen in horeca

Oranje is behouden, blauw is vervallen

Isolatie na positieve test:
• Met klachten: isolatie minimaal 5 dagen, maximaal 10 dagen, geteld vanaf startdatum

van klachten, mits 24 uur klachtenvrij.
• Zonder klachten: isolatie 5 dagen, geteld vanaf de testdatum.
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Beslispunt: adviezen versoepelen

Versoepelen per 19 april na persmoment

 Basismaatregelen

 Het dringend advies om in quarantaine te gaan als huisgenoot of nauw contact

van iemand met corona vervalt.

 Gezondheidsverklaring voor reizigers vervalt (vanaf 20 april).

 Het generieke mondkapjesadvies vervalt.

 Zelftestadvies direct na aankomst in Nederland en op dag 5 vervalt.

Resterend na 19 april

 Basismaatregelen

 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 in isolatie te gaan na een positieve test.

 Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten*.

 Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.

 Het dringende advies om zich te laten vaccineren en - indien geadviseerd - een

herhaalprik te laten halen.

 Ventilatienormen in de horecalokaliteit (in Trm).

 De mondkapjesplicht op de luchthaven vanaf security en in het vliegtuig (in Trm)

 Nb. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die zich zorgen

maken over hun gezondheid staan op Rijksoverheid.nl tips over hoe om te gaan met

covid-19 en hun individuele gezondheid. Hier wordt in communicatie ook aandacht

aan besteed.

 Nb. Het Europese inreisverbod is nog van kracht.

Nadere overweging bij behouden isolatieadvies van minimaal 5 dagen

Alternatief: inkorten isolatieduur

Epidemiologisch

 OMT (14 februari 2022, ten tijde van omikronvariant): advies isolatie van 7

naar 5 dagen, mits 24 uur klachtenvrij, op basis van aanwijzingen over

kortere uitscheiding waarbij varianteigenschappen en immuniteit een rol

spelen.

 RIVM (13 april 2022): afschaffen isolatieadvies te vroeg, overweging

verkorting isolatieduur bij volgend advies.

 In omringende landen is het isolatieadvies vergelijkbaar of langer.

Sociaal-maatschappelijk 

 Draagvlak voor het isolatieadvies is hoog.

 Isolatieadvies is hoeksteen van het maatregelenpakket. Afschalen geeft

signaal dat pandemie helemaal voorbij is, is in de huidige

epidemiologische situatie lastig uitlegbaar en zal bij latere opleving kunnen

bijdragen aan de perceptie van falend overheidsbeleid.

 Het afschalen van het isolatieadvies kan een onveilig gevoel geven, maakt

openbare ruimtes minder toegankelijk voor meer kwetsbare en

voorzichtige mensen.

Sociaal-economisch

 Huidige isolatiebeleid gaat gepaard met aanzienlijke SME-schade, vanwege

kosten door personeelsuitval, besmette mensen zonder klachten goed in

staat zijn om hun werk te verrichten.

 Het te lang vasthouden aan maatregelen en adviezen kan de effectiviteit, het

draagvlak en de legitimiteit doen verminderen.

 Wens: isolatieduur te verkorten, met positieve test en klachten blijf je

thuis, bij 24 uur zonder klachten vervalt het isolatieadvies.

Beslispunt: versoepelen adviezen

Dep. Vertrouwelijk

4

* Uitgezonderd zijn personen van wie uit overleg met hun werkgever blijkt dat zij noodzakelijk
zijn en voldoen aan de in overleg tussen werkgever-werknemer gestelde voorwaarden.



1. Basismaatregelen
 Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten en zo snel mogelijk te 

zelftesten.
 Het dringend advies om in isolatie te gaan na een positieve test.
 Het dringend advies om hygiënemaatregelen (zoals in elleboog hoesten en niezen)

te volgen.
 Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.
 Het dringend advies om in quarantaine te gaan als huisgenoot of nauw contact van

iemand met corona.
 Uitgezonderd van het quarantaineadvies voor nauwe contacten, mits geen

klachten, zijn:
 Personen die in 2022 positief op corona hebben getest.
 Personen die langer dan een week geleden een booster hebben gehad.
 Personen van wie uit overleg met hun werkgever blijkt dat zij noodzakelijk zijn

en voldoen aan de in overleg tussen werkgever-werknemer gestelde
voorwaarden.

 Personen tussen de 0 en 18 jaar.

2. Adviezen
A. Algemeen
 Mondkapjesadviezen:

 Generiek: “Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het
dragen van een mondkapje.”

 Type: Het gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt ontraden. Het
gebruik van wegwerpmondkapjes wordt geadviseerd, waarbij type II de voorkeur
heeft. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd een type
IIR of een FFP2 mondneusmasker te gebruiken.

 Vaccinatie: “Haal een vaccin of boosterprik.”

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. (zie voor

uitzonderingen bijlage II)
 EU-inreisverbod voor derdelanders met uitzondering voor gevaccineerden en

herstelden.
 Zelftest: direct na aankomst in Nederland en op dag 5.
 Gezondheidsverklaring voor reizigers

4. Sectorspecifieke maatregelen
A. Ventilatienormen in de horecalokaliteit.

B. Religieuze instellingen
 In lijn met het huidige maatregelenpakket is het advies voor religieuze instellingen

om de adviezen, basis- en hygiënemaatregelen vrijwillig te volgen.
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Bijlage I. Overzicht resterende maatregelen vanaf 23 maart 2022
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Bijlage II. Uitzonderingen mondkapjesplicht
Uitzonderingen mondkapjesplicht op de luchthaven na security en in het vliegtuig:
 Voor personen t/m 12 jaar.
 Voor personen aan wie gevraagd wordt krachtens een wettelijke bepaling hun

mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht, op het moment van identificatie.

 Als het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden
in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

 personen die het vervoer uitvoeren voor zover zij zich in een afgesloten ruimte bevinden
ten opzichte van de passagiers.

 personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
 begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen

van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor
personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen
spraakafzien.

 personen in ander bedrijfsmatig personenvervoer in het vliegtuig, indien in het voertuig
maximaal twee personen aanwezig zijn.
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