
Inschatting maatschappelijke en economische effecten van eventuele aanvullende 
coronamaatregelen 

Aanleiding 
In de MCC is een lijst met mogelijk te nemen maatregelen gepresenteerd indien gekozen wordt 
voor opschaling van het huidige pakket (zie bijlage). SZW, EZK en Fin zijn ambtelijk tot een 
beoordeling van de maatschappelijke en economische effecten van deze maatregelen gekomen. 
Het SCP heeft hierop ook input geleverd. 

Kernpunten 
De sheets met maatregelen voor de MCC van vrijdag (9/10) onderscheidt de volgende scenario’s
voor op- en afschaling:
- Scenario 0: continueren pakket 29/9
- Scenario 1: beperkte aanscherping maatregelen
- Scenario 2: zware aanscherping maatregelen
In samenspraak met EZK, Fin en met input van het SCP hebben wij de maatregelen in drie
categorieën ingedeeld:

1. Verstandige maatregel om te nemen, passend bij scenario 1. De maatregel doet wel
pijn, maar is begrijpelijk/uitlegbaar;

2. Relevante knop, passend bij een scenario 1, maar dan gerichter vormgegeven;
3. Nu niet nemen. Dit zijn aan de ene kant zware maatregel met grote nadelige effecten

die indien mogelijk voorkomen moeten worden. Anderzijds zijn dit maatregelen die
weinig effect sorteren maar wel tot schade leiden. De maatregelen zijn beoordeeld op
sociaal-maatschappelijke gevolgen (denk aan polarisatie en psychische belasting) en
economische gevolgen.

Voor alle maatregelen geldt dat zij in samenhang moeten worden bezien. Sluiting van de
horeca is bijvoorbeeld moeilijk uitlegbaar als sportscholen open mogen blijven. Draagvlak en
uitlegbaarheid van maatregelen hangen ook af van het totaal.

Korte toelichting per categorie 

1. Verstandige maatregel om te nemen. De maatregel doet wel pijn, maar is
begrijpelijk/uitlegbaar;

Voor dit type maatregelen schat de werkgroep in dat de effectiviteit opweegt tegen de 
maatschappelijk en economische schade die de maatregelen tot gevolg hebben. Onder deze 
categorie vallen in deze beoordeling: de verplichting tot het dragen van mondkapjes in de publieke 
ruimte, de beperking van bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen tot maximaal 1 persoon, het 
verbieden van meld- en vergunningsplichtige evenementen. De maatregel t.a.v. verpleeg- en 
verzorgingshuizen hebben we beoordeeld omdat hij in een eerdere versie van de presentatie 
stond. We hebben hem ondanks onduidelijkheden t.a.v. de vormgeving onder 1 opgenomen omdat 
dit de enige maatregel is die specifiek gericht is op kwetsbare groepen en het ons verstandig lijkt 
om dergelijke maatregelen zondag te bespreken. 

2. Relevante knop, maar kan soms anders/gerichter
Onder deze categorie vallen maatregelen die volgens de werkgroep nuttig kunnen zijn om de 
virusverspreiding te beperken, maar gerichter ingezet kunnen worden. Zo zien wij alternatieven 
voor het sluiten van de horeca en het volledig verbieden van sportactiviteiten.  

3. Zware maatregel met grote nadelige effecten. Maatregel indien mogelijk voorkomen en
anders inzetten als uiterst redmiddel

Deze laatste categorie bevat maatregelen waarvan wij inschatten dat deze sterk negatief zijn voor 
de economie en/of samenleving. Hier valt onder meer de sluiting van scholen onder. Wel wijst de 
werkgroep op mogelijkheden om ook deze maatregelen nog wat gerichter te maken, bijvoorbeeld 
door onderscheid te maken tussen eerstejaarsstudenten en hogere jaarlagen. De maatregelen ‘blijf 
thuis’ en het sluiten van doorstroomlocaties worden door de werkgroep aangemerkt als het 
allerminst wenselijk van de door het MCC opgestelde lijst. 


