


2. Overwegingen op- en/of afschalen van maatregelen

Op basis van medische en niet-medische indicatoren: 

Medisch:
Verdere opschaling indien onderstaande cijfers verdere stijging boven de waarden vertonen
Aantal positieve testen per week (per 100.000) >50 zorgelijk;  >150 ernstig
• IC opnamen > 10 of meer/ Ziekenhuisopnamen > 40 of meer/ R waarde >= 1,0

Mogelijke afschaling indien onderstaande cijfers dalende lijn vertonen:
• Trend van afnemend aantal besmetting, R waarde < 1,0
• Substantiële uitstroom uit ziekenhuis en van IC, duurzaam herstel zorgcapaciteit  

N.B: Wellicht hoeven niet alle criteria tegelijk onder de waarden te vallen, maar is een duidelijke daling in enkele criteria voldoende voor
afschaling

Niet medisch:
• Referentiekader
• Sociale aspecten
• Economische consequenties
• Nalevingsbeeld
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Actueel beeld

Epidemiologisch (beeld 10 oktober)
• Toenemend aantal bevestigde besmettingen, in lijn met modellering
• 7 regio’s op ernstig en 18 zorgelijk
• Terug te leiden besmettingen in vooral: huishoudens, werk, horeca
• Meeste nieuwe besmettingen in leeftijdsgroep 20-39 (36%), gevolgd door 40-59 (34%) 
• Ook toegenomen aantal besmettingen in leeftijdsgroep 15-19

Naleving maatregelen (beeld 8 oktober)
• Grootste zorg politie/gemeenten feestjes en privébijeenkomsten.
• Sinds de maatregelen van 29/9 stijging van incidenten overlast door jongeren van 14,4%.
• Overwegend positief beeld over de naleving in horeca en sportverenigingen.
• OV afname van 5-10% na maatregelen 29/9, op de weg zijn de effecten nog niet duidelijk.
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Maatregelenpakket 13 oktober (1 van 2)
Algemeen
• Aantal personen per ruimte binnen: maximum 30

personen (zie uitzonderingen op een volgende sheet);
Ontheffing gebouwen van groot belang wordt geschrapt.

• Aantal personen per activiteit buiten: maximum 40
personen;

• Groepsvorming beperkt tot groepsgrootte van 
maximum 4 personen;

• Reisbewegingen: alleen noodzakelijke reizen binnen- en
buitenland;

• Implementatie basisregels: afspraken met 
brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande 
protocollen.

• Dringend advies tot het dragen van niet medische 
mondkapjes in alle publieke binnenruimtes.

Huishoudens
• Thuisbezoek: maximum 3 personen, naast het eigen 

huishouden (excl. kinderen tot 13 jaar).  Nader advies: 3
personen vanuit één huishouden, maximaal één groep per 
dag.

Horeca en evenementen
• Eet- en drinkgelegenheden (incl. coffeeshops):

gesloten. Sluiting geldt alleen voor delen van locatie met 

Horecafunctie. Uitzonderingen: hotels voor logies, afhaalfuncties 
en air side luchthavens.

• Evenementen: verbod op evenementen (cf. TWM Covid-19)
Uitzonderingen: markten, theaters, bioscopen, beurzen, 
congressen en wedstrijden en betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Doorstroomlocatie (incl. detailhandel)
• Doorstroomlocaties (bijv. monumenten, bibliotheken en 

musea m.u.v. detailhandel en markten): bezoek moet 
plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. 
Uitzondering op maximaal aantal personen: 
Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties 
per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten 
bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van 
de locatie én kunnen garanderen van 1,5 meter afstand.

• Detailhandel: Venstertijden kwetsbaren: aparte 
venstertijden voor detailhandel levensmiddelenbranche 
(supermarkten) vanaf bepaalde grootte. Avondsluiting om 
20:00u en geen koopavonden. Uitzondering avondsluiting: 
levensmiddelenbranche.
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Maatregelenpakket 13 oktober (2 van 2)
Werk
• Thuiswerken: thuiswerken tenzij dat echt niet kan. Bij 

constatering van bronbesmetting door GGD, leggen 
voorzitters veiligheidsregio een sluiting (herstelperiode) 
op van de locatie van max. 14 dagen. Afspraken met 
vakbonden en werkgeversorganisaties over 
implementatie en naleving.

Onderwijs (zie bespreekpunt):
• Alleen fysiek onderwijs in het PO en VO.
• 1,5m in bovenbouw.
• Online onderwijs in het MBO en hoger onderwijs.

Uitzonderingen: praktijkonderwijs, thuisonderwijs, 
toetsing en examens.

Sport (zie bespreekpunt):
• Sportbeoefening alleen op 1,5m afstand en alleen 

individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 
personen
Uitzondering: kinderen tot 18 jaar kunnen in 

teamverband sporten blijven beoefenen.
• Alle sportkantines dicht
• Verbieden van publiek bij zowel amateur als 

professionele wedstrijden.

Kwetsbaren beschermen:
• De DPG heeft contact met zorginstellingen in de 

langdurige zorg over extra te nemen maatregelen 
met name over: het verder beperken van bezoek 
(m.u.v. palliatieve fase en jeugdhulpaanbieders); het 
verder verkleinen of scheiden van de dagbesteding 
tussen bewoners van een instelling en andere 
deelnemers.

• Venstertijden kwetsbaren: zie ook detailhandel.
• Registratieplicht, triage en reservering: voor 

contactberoepen.
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Uitzonderingen (1)
Uitzondering op maximum voor ruimte binnen (max 
30) - en activiteiten buiten (max 40):

Personen bij een uitvaart
samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor 
de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van 
instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten 
hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld 
in de Wet openbare manifestaties;
personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of 
levensovertuiging belijden;
de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een 
commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), 
van de gemeenteraad, provinciale staten en het 
algemeen bestuur van een waterschap, of van een door 
deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk 
verplichte bijeenkomsten; 
een bijeenkomst van een internationale organisatie, die 
gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of 
van een verdragspartij van een verdrag waarbij het 
Koninkrijk partij is
detailhandel, markten, bibliotheken, musea, 
monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, 

pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare 
samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van 
bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de 
uitzondering van deze groep:
detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen 
dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden 
invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de 
aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen) 

doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per 
locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten 
bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte 
van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 
meter afstand.
onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en 
kinderopvang;
openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig 
personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en 
kunst);
luchthavens.
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Uitzonderingen (2)
Uitzondering op beperking groepsvorming tot 
groepsgrootte van maximum 4 personen;

gezamenlijk huishouden;
kinderen tot 13 jaar;
persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of 
levensovertuiging belijdt;
vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, 
provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of 
commissies daaruit;
bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
personen bij een uitvaart;
personen bij een huwelijksvoltrekking;
personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm 
van culturele uiting beoefenen;
beroep, bedrijf of vereniging. 
N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs 
geen groepen.
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Inschatting sociale en economische gevolgen
Cat. 1: verstandige maatregel om te nemen
- Verbod op evenementen.

Cat. 2: Relevante knop, passend bij scenario beperkte aanscherping
- Groepsvorming beperkt tot groepsgrootte van maximum 4 personen.
- Thuisbezoek: maximum 3 personen, naast het eigen huishouden (excl. kinderen tot 13).
- Sluiten eet- en drinkgelegenheden.
- Ontheffing gebouwen van groot belang wordt geschrapt.
- Sportbeoefening alleen op 1,5m afstand en alleen individueel of in groepsverband met niet meer dan 4.

Cat. 3: Zware maatregel met grote nadelige effecten voor maatschappij of economie
- Alleen fysiek onderwijs in het PO en VO. Online onderwijs in het MBO en hoger onderwijs.
- Avondsluiting om 20:00u en geen koopavonden. 
- Schrappen uitzondering voor doorstroomlocaties op max 30 (binnen) en max 40 (buiten).
- Alleen noodzakelijke reizen binnen- en buitenland (als dit geïnterpreteerd wordt als blijf thuis).
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Uitkomsten versnelde handhavingstoets

• Onderscheid tussen 1) groepsvorming beperkt tot groepsgrootte van maximum 4 
personen en 2) maximaal 40 personen per activiteit buiten. Dit blijft aandachtpunt en 
zorgt voor problemen in de handhaving. Voorstel om onderscheid te maken tussen 
ongeorganiseerd en georganiseerd.

• Voorstel voor alcoholverbod in de buitenruimte na een bepaald tijdstip en verbod op 
verkoop na dat tijdstip in nachtwinkels en eetgelegenheden.

• Sluit ook voor het sporten aan bij de groepsvorming max 4 (dit is reeds voorzien).
• Uitleg van de regels dienen kort, duidelijk en uitvoerbaar te zijn.
• Strategie: intensivering van handhaving op 2 of 3 duidelijke regels kan leiden tot bredere 

acceptatie van totale palet aan maatregelen.
• Een klein deel van de bevolking bereikten we niet als overheid en zullen we ook nooit 

bereiken. Voorkom dat de focus op deze kleine groep komt te liggen, ten koste van een 
grote welwillende meerderheid. 

• Intensivering van handhaving (bijvoorbeeld op de 1,5 meter) is een reële optie maar gaat 
ten koste van andere openbare orde taken. Dit restrisico moet dan geaccepteerd worden.
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Bespreekpunten
1) Wenselijkheid van het in stand houden van de uitzondering voor doorstroomlocaties zoals pretparken, musea en 

dierentuinen op max 30 (binnen) en max 40 (buiten). Met deze uitzondering bepalen veiligheidsregio’s per locatie 
het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie 
én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.

2) Is het wenselijk om een onderscheid te maken tussen onderbouw en bovenbouw in het VO voor wat betreft 1,5m 
vereiste? En aanvullende maatregelen te nemen voor het MBO en hoger onderwijs? (zie volgende sheets voor 
achtergrond)

3) Sport: 
A. Teamsporten onder 18 jaar toe staan? Sporten in competitieverband onder de 18 jaar toe staan?
B. Topsport (o.a. betaald voetbal): 

‘contactberoep’ (wel door gaan) of ‘sport’ (niet door gaan)?
Uitzondering A-sporters op 1,5m afstand?

4) Groepsvorming beperkt tot groepsgrootte van maximum 4 personen (m.u.v. gezamenlijk huishouden en kinderen 
t/m 12 jaar).

5) Communicatie maatregelen naar (branche)organisaties?
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Achtergrond bij dilemma maatregel onderwijs (1 van 2)
Gaat om balans tussen nationale gezondheid en de continuïteit van het onderwijs, waarbij de kernvraag is wat gezien 
de genoemde balans de gewenste interventie is? 
Hierbij van belang mee te wegen:
• Eerst de effecten van de recent ingevoerde maatregelen analyseren afwachten plus inschatting effect van 

aanvullende maatregelen zoals: gebruik mondkapje verplicht invoeren; inzetten op sneltesten voor 15+.
• Besluit in de herfstvakantie leidt tot veel onrust.
• Leerlingen die thuiszitten gaan elkaar toch opzoeken met risico op alsnog besmetting.

Consequenties invoeren 1,5 m voor leergang 4,5,6 VO
• Maatregel raakt ongeveer 350.000 leerlingen
• Betekent dat zo’n 25% van de leerlingen op school aanwezig kan zijn. Indien met prioritaire groepen 

(examenleerlingen) wordt gewerkt, blijft er voor de overige leerlingen minder dan 25% fysiek onderwijstijd over.
• Praktijkvakken en praktijkexamens komen onder druk. Nu al twijfels over deze vakken. 
• Risico dat de schoolexamens en centraal examens ook dit schooljaar ter discussie komen. 
• Onrust onder docenten en ouders. Druk op uitbreiding maatregel naar onderbouw.
• Organisatorische last voor de scholen met negatief effect op onderwijskwaliteit.
• Risico’s voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.
• Voor het speciaal onderwijs is het handhaven van de 1,5 meter niet werkbaar, terwijl juist voor deze groep onderwijs 

door moet gaan.
• Leerlingvervoer wordt erg complex. 
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Achtergrond bij dilemma maatregel onderwijs (2 van 2)
Consequenties afschalen fysiek onderwijs MBO, HBO en WO:
• Fysiek onderwijs is al heel beperkt, vanwege aanhouden 1,5 m. 
• Leidt mogelijk tot gedragseffecten bij studenten die verspreiding van het virus versterken.
• Leidt tot ernstige studievertraging, met grote financiële gevolgen voor instellingen en studenten (1,2 miljoen) (en 

overheid).
• Leidt voor tekortsectoren (zorg/verpleegkundigen, technici, leraren) tot latere  instroom nieuwe gediplomeerden.
• Afschalen middenin onderwijsperiode/semester leidt tot grote logistieke en communicatieve problemen en brengt 

onderwijskwaliteit in geding.
• Mocht toch besloten worden voor verdere afschaling fysiek onderwijs, dan:

• Moet dit gepaard gaan met opschorten 1-februari-regeling (moment waarop eerstejaars keuze moeten maken 
over wel of niet vervolgen studie.)

• Vergt dit uitzondering voor praktijklessen, examens, tentamens en onderwijs aan kwetsbare studenten (voor 
zover dat online niet afdoende kan).
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