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1. Opening 

2. Algemeen beeld 
• VWS/RIVM 
• Omgevingsanalyse (NKC) 
• Dashboard (voorzitter IAO) 

• Toelichting op stand van zaken/highlights op maatschappelijke 
effecten 

3. Maximaal controleren (VWS) 
• Aanpak inkomende passagiers via de luchtvaart (ter besluitvorming, 

IenW) 
• Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (ter besluitvorming, 

NCTV) 

4. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 

5. Zorg voor kwetsbare personen (VWS) 

6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

7. Caribisch gebied (BZK) 
• Logistiek, verbindingslijnen en (militaire) steunverlening Caribisch 

Gebied: 
Voorstel logistiek knooppunt Caribisch Gebied (ter besluitvorming, BZK) 
Inzet instandhouden vitale verbindingslijnen (ter besluitvorming, BZK) 
Politiek besluit m.b.t. back-up plan voorbereiden van (militaire) 
steunverlening (ter besluitvorming, BZK) 
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8. Internationaal 

9. Parlementaire zaken 

10. Communicatie 

11. Punten agenda MCCb 9 april 
• Aanpak inkomende passagiers via de luchtvaart (ter besluitvorming, 

IenW) 
• Logistiek, verbindingslijnen en (militaire) steunverlening Caribisch 
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• Eventueel: Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (ter info, 

NCTV) 
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Nationaal Coiirdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

ICCb040 



Agenda 

1. Opening 

2. Algemeen beeld 

3. Maximaal controleren (toelichting VWS) 

4. Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV) 

5. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS) 

6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

7. Caribisch gebied (BZK) 

8. Internationaal 

9. Parlementaire zaken 

10. Communicatie 

11. Punten agenda MCCb 16.00 

12. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en mededelingen 

• Geen bespreekpunten 
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Algemeen beeld 

1 Kantelpunten die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden 
1. De politieke en maatschappelijke onrust om besmettingen in verpleeghuizen 
en gebrek aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBMs) voor zorgverleners 
groeit. 
• Inmiddels is er ook onrust ontstaan onder ambulante zorgverleners en 
mantelzorgers over gebrek aan PBMs. De belangenvereniging voor chronisch 
zieken en mensen met een beperking roert zich ook. 

Actuele aandachtspunten 
I* Ondanks een afname van het aantal COVID-19 patiënten op de IC, blijft de 
druk op IC's nog lang hoog. 
• Het is onduidelijk of iedereen die COVID-19 heeft gehad immuun is. 
• De discussie omtrent ontwikkeling van 'corona-apps' duurt voort en verdiept 
zich. 
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:Ook bij mooi weer geldt: 	 :It. 	
Bligzmeel :Ook bi' 	thuis. 

alleen  samen, krijgen we 

Corona ondercontrole 
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Omgevingsanalyse (1) 
1Prominent nieuws: voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus 
in Nederland is het aantal corona patiënten op de intensive care gedaald. 
Media melden: positief, maar we moeten maatregelen volhouden 
Cijfers corona in verpleegtehuizen 'zorgwekkend': bij 900 van de 2500 
locaties is minimaal één besmetting met het virus ontdekt 
Groeiende angst bij personeel verpleeghuizen voor besmetting; Tweede 
Kamer en brancheorganisaties willen zo snel mogelijk extra 
beschermingsmiddelen (mondkapjes) voor verpleeghuizen, 
wijkverpleging en huishoudelijke hulp 



Omgevingsanalyse (2) 

Tijdens Kamerdebat vraag naar actie over: 

• voldoende beschermingsmateriaal voor werknemers in verpleeghuizen 

• landelijk coördinatiepunt voor beschermingsmateriaal te regelen 

• traceer-app: moet proportioneel zijn, privacy moet gegarandeerd zijn 

• mentale welzijn van zorgpersoneel en patiënten 
Uit mediaberichtgeving blijkt groeiend besef dat we nog lange tijd 
zullen moeten leven in 'het nieuwe normaal, 1,5 m samenleving: 

• Hoe houden we het vol om ons aan deze regels te houden? 
• Psychologen adviseren: herinner mensen eraan waarom de 

maatregelen van het kabinet nodig zijn 
Organisaties komen - n.a.v. de oproep van het kabinet tijdens de 
persconferentie - nu langzaam met oplossingen komen om in te spelen 
op verlenging van de maatregelen 
6 



3. Maximaal controleren (VWS) 
• Aanpak inkomende passagiers via de luchtvaart (IenW)  

Voorgesteld besluit MCCB 
10.2g 
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g'A 

Deze sheet vervangen door aantekeningen 
IBeslispunten: 

10.2g 



Na MCCb ook de landen informeren waar deze regels voor gelden. 
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10.2g 

3. Maximaal controleren (VWS) 
Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (NCTV) 
Zie sheets 

• 11.1 

• Aanleiding is de vraag hoe te komen tot de 
anderhalvemetereconomie (anderhalvemetersamenleving) 

• Moet goed doordacht worden, is voor lange termijn (1-1,5 jaar?) 
• Kan leiden tot nieuwe "flessenhalzen", bijvoorbeeld in het OV en 

onderwijs. Moet doordacht worden in projectorganisatie. 
• Bezien hoe op een verstandige manier de samenleving kan 

doordraaien. 
• In projectorganisatie afstemmen van de activiteiten. Op nieuwe 

creatieve manieren vormgeven. Ook vanuit branches. 
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vervolgaanpak en uitwerking protocollen 
Bijvoorbeeld in detailhandel zorgen dat overal hetzelfde protocol 
geldt. 

11.1 10.2g 
• 
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vervolgaanpak en uitwerking protocollen 
11.1 10.2g 

• 



vervolgaanpak en uitwerking protocollen 
Reactie EZK: 
. 

10.2g 

• Tempo van het traject wordt bepaald door de restricties in wat 
tegelijk kan. Fase 1 is advies OMT. Dwarsdoorsnedes moeten het 
wel aankunnen (bijvoorbeeld verkeersstromen). 

• 
10.2g 

• Afstemming met achterban is belangrijk, moeten het uitvoeren. 
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vervolgaanpak en uitwerking protocollen 
Nu 
• Wat loopt er al en kan per begin mei geëffectueerd kan worden 

(afhankelijk van besluitvorming 21/4) 
• Gezamenlijk project 
• Baseren op OMT advies 
• Vanuit werkgroep dwarsdoorsnedes bezien 

Daarna: 
• Brede vraag langere termijn 

• 
10.2g 
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11.1 10.2g 

Notitie wordt aangepast aan besprokene. 
Discussiepunten toevoegen over hoe de 2e  fase voor te bereiden. 
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Transitie crisisorganisatie: van sprintfase naar 
projectorganisatie 

1. Crisisfase (sprint) — NCTV, VWS + departementen IAO/ICCb/MCCb 
Gericht op: Bestrijden van de crisis op basis van medische adviezen RIVM; 
Doel te komen naar: 
o Zorgsysteem niet langer overvraagd (IC-capaciteit) 
o RO-getal kleiner dan 1 
o Voldoende testcapaciteit 
o Voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing 
o Meetinstrument effecten transitie beschikbaar (om snelle opleving te kunnen detecteren) 

• We willen toe naar stabiele situatie waarin bovenstaande gerealiseerd is. Op basis daarvan overgang naar langduriger 'nieuwe 
normaar-maatschappij. 

• Parallel wordt gewerkt aan steunmaatregelen voor economie. 
• Besluitvorming via ICCb/MCCb dmv. proces flexibele vervolgaanpak. 

2. "Het nieuwe normaal" (marathon) — SGO + projectorganisatie i.o. (aansluiting op lokaal) 
• Gegeven stabiele situatie, maatschappij vormgeven op basis van blijvende medische maatregelen RIVM. 

o Sociaal/maatschappelijk 
o Financieel/economisch 
c Medisch indien noodzakelijk 

• Samenhangend vraagstuk is de uitwerking van steun- en herstelplan 

• Conclusie: tijdelijke aanpak protocollen is onderdeel crisisfase (sprint) en moet in projectorganisatie 
bestendigd worden in project 1,5 samenleving (gericht op maatschappij en economie) 
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Combi-voorstel: 

roces fiexbee vervolgaanp k 
eerste stappen 1,5m samenleving 

2. Uitwerking protocollen in 
crisisfase 



Uitwerking protocollen in crisisfase 
Alle departementen wordt gevraagd om voor het eigen domein 
protocollen op te stellen, danwel op te laten stellen door 
maatschappelijke partners zelf. 
A. Voor sectoren die niet vanuit overheidswege gesloten zijn: 

protocollen ontwerpen voor veilig werken en samenleven, en deze 
breed uitdragen. 

B. Voor sectoren die nu gesloten zijn, protocollen ontwikkelen hoe 
deze, obv medisch advies, geleidelijk geopend kunnen worden. 
Meest urgent: onderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld goed 
denkbaar: restaurants, bioscopen, sportscholen. 



Inhoud protocollen 
Richtlijnen waarmee veilig gewerkt kan worden 

binnen bredere COVID-19 maatregelen 	Maatregelen tegen verspreiding Covid-19 

Maatregelen op gebied van: 	 Afstand 

• Afstand houden 
• Hygiëne 
• Bescherming 	

Hygiëne 	Bescherming 

1Compliance en handhaving is hiervan onderdeel 
lExpliciet, concreet, precies en waar mogelijk met visualisaties 
IBudgetneutraal 
Publieke sectoren —> Rijk protocol opstellen i.s.m. sectoren en/of 

mede-overheden 
Private sectoren 	maatschappelijke partners doen zelf voorstel (ook 
daar in afstemming met mede-overheden waar nodig) 



Tijdpad en besluitvorming protocollen 
11.1 10.2g 



MCCb 

Besluitvorming in crisisfase: eerste uitwerking naar anderhalve metersamenleving 
d.m.v. protocollen 

EzK • Private sectoren (niet vallend onder andere 
departementen) 

• Toerisme en ~naatje 

VVVS • Niet-coronaurg 	• Sport (incl 
• Veaorgkigshuizen 	sportevenementen) 

Check op juiste 
toepassing 

maatregelen in 
protocollen (R1VM 

Wordt weer 
gecheckt door 

OMT en op 
uitvoerbaarheid 

aatregelen-
pakket 

Protocollen vloeien terug in flexibele aanpak COVID-19: 
driewekelijkse cyclus maatregelenpakket op basis van: 
El Medisch & wetenschap (input RIVM, CPB, CBS, etc.) 
El Beleidsmatige overweging (input dept.) 
Cl Uitvoerbaarheid (input Veiligheidsregio's) 
❑ Draagvlak/compliance (input gedragswetenschap) 

en/of OMTIBAI) 	18cmj • .walverwerking 	- Onnenvaart en 
v 	• OV en Tam 	havens 

- Luchtvaart 

DEF • Lege—"den 

SZV • "4""*" 

* Voorbeekien zijn illustratiet uiteindelijk is het aan departementen om te komen tot de juiste groep(en) om protocollen voor te (laten) maken. 
** Daarbij wordt ook geput uk gegevens in het kader ven de Wexibele vervolgaanpak' gekiend bhnen de crisisstructuur. 

Voorstel tijdelijke werkgroep 
1A0 

EZK/NCTVNWS/SZW/FIN 
- in afsteikning met VR - 

Lijn 1: 
Samenlevingsprotocollen* 

1 

Lto, • Glasturnbornv 	• Melden (met 
v • ViSSO4 	 gemeenten) 

Lijn 2: 
Dwarsdoorsnijdend* 

• Funderend cnderwes 
• Beroeps,Moger 	• Cuffinifinstelrigen 

Dodenvis 
• Pofte 	 • Gevangeniswezen 
• Rechtbanken 	• Openbare orde 

• Overherdsaistelingen verleezkigen 
• Bom 	 • Parken (met 
• Democratie d 	gemeenten) 
• Douarie 

004 

J&V 

BZK 

FIN 

Financieel.. 
economisch 
Internationale handel 
Verkeersstromen 
Werknemersrechten 
Werkgeversbetrolcke 
nheid 

Communicatie 
Gedrag 

Handhaafbaarheid 
& compliance 
Crowd control 



Gevraagde besluiten ICCb: 
In deze presentatie wordt de samenhang tussen de overweging van 
de maatregelen (flexibele aanpak Covid-19) en het opstellen van 
protocollen in beeld gebracht. Daarbij gelden de volgende 
voorliggende besluiten: 

1. Stemt ICCb in met vervolgaanpak zoals geschetst in voorbereiding 
volgende fase? 

2. Stemt ICCb in met bijgevoegde opdracht (nota) aan dept. tot 
opstellen protocollen? 

3. Stemt ICCb in met voorgestelde werkwijze voor opstellen 
protocollen? 



4. Continuïteit vitale processen en samenleving 
Geen bespreekpunten 



5. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting 
VWS) 
Geen bespreekpunten 



6. Financieel-economisch (toelichting EZK) 
'Geen bespreekpunten 



7. Caribisch gebied (BZK) 

• Gevraagde besluiten: 
1. instellen logistiek knooppunt 
2. instandhouding vitale verbindingen 
3. back-upoptie voorbereiden van (militaire) bijstand 
Zie sheets. 



Gevraagde besluiten 
	 11.1 10.2g 
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Bereikbaarheid boven- en benedenwindse eilanden 
Bereikbaarheid van de eilanden is essentieel. 

• Sint Maarten (bovenwinds) en Curaçao 
(benedenwinds) functioneren als hub voor 
vervoer van goederen en personen naar de 
andere eilanden. Sint Maarten en Curaçao 
zijn voor aanvoer van goederen als voedsel 
en medicatie afhankelijk van trans-
Atlantisch verkeer (zowel vluchten als 
zeevaart, maar met sterke focus op 
vluchten). 

• Er is een sterke onderlinge afhankelijkheid 
van de Caribische delen van het Koninkrijk 
voor zorg, voedselvoorziening en brandstof 
(noodzakelijk voor watervoorziening). Dit 
maakt stabiel interinsulair verkeer — met 
name zeevaart - randvoorwaardelijk voor 

29 
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Huidige situatie en voorbereiding veranderingen 
Bereikbaarheid en daarmee functionaliteiten voor zorg, voedselvoorziening en brandstof zijn op dit 
moment (7/4) nog voldoende op orde (zie bijlage 2). 
Noot: door de Lock down op Sint Maarten is de gebruikelijke route voedselvoorziening: internationaal luchtverkeer -> 
groothandel SXM->Sint Eustatius/Saba spaak gelopen, deze eilanden kopen daarom nu direct in de VS in, vervoer via haven 
Sint Maarten. 

Om de continuïteit van de vitale processen en het welzijn van inwoners te borgen is het van belang 
de bereikbaarheid van de zes eilanden veilig te stellen. De landen hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. Gelet op de onderlinge afhankelijkheden en het belang (lucht-)havens in stand 
te houden wordt een gezamenlijke voorziening voorgesteld in overleg met de landen. We bereiden 
(met de 3 besluiten op pagina 2) ons voor op een verandering in deze situatie langs 4 sporen aan 
maatregelen: 

a) Monitoren van de situatie en de ketens helpen anticiperen op logistieke uitdagingen, door het 
instellen van een logistiek knooppunt (zie bijlage 1); 

b) Tijdelijk inregelen van trans-Atlantische charters richting Curagao en Sint Maarten en het 
afsluiten van contracten met commerciële vervoerders voor deze verbindingen; 

c) Het waarborgen van interinsulair vervoer, zoveel mogelijk via de reguliere kanalen, maar indien 
nodig ook door middel van charters/het afsluiten van contractuele afspraken; 

d) Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak en een 
verzoek om bijstand snel opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan vitale 
processen, zoals bijvoorbeeld interinsulair verkeer ten behoeve van de voedselzekerheid, 
verdere versterking van de handhaving openbare orde, grensbewaking of eventuele medische 
ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 
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Randvoorwaarden/uitgangspunten 

• Zo min mogelijk marktverstorende maatregelen treffen. 
• Maatregelen gelaagd inzetten, de supply chain zoveel mogelijk intact 

houden. 
• Het is noodzakelijk de economie zoveel als mogelijk in stand te houden om 

wegvallen van leveranciers en transportbedrijven te voorkomen. 
• Opdrachtgevers betalen een marktconforme prijs voor diensten/transport. 
• Voorkomen dat luchthavens en havens uitvallen omdat zij in onvoldoende 

mate operationeel zijn. 
• Gegeven de bijzondere omstandigheden zijn de maatregelen noodzakelijk, 

het is evident dat hiervoor geen middelen zijn gereserveerd bij de 
betrokken ministeries, de beschikbare bud•etten zi'n hiervoor niet 
toereikend. 
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Bijlage 1: Logistiek knooppunt 
Er wordt een interdepartementaal Logistiek Cotirdinatie Centrum voor het Caribische 
deel van het Koninkrijk (LCCC) opgericht met als doel de bereikbaarheid en daarmee 
de zorg, voedselvoorziening en brandstof zeker te stellen zonder markt buiten spel te 
zetten. De betrokken departementen stellen capaciteit beschikbaar, BZK stelt een 
kwartiermaker aan. Het LCCC werkt zoveel mogelijk samen met lokale partijen. 
Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap worden organisatorisch van elkaar 
gescheiden. 

Het LCCC heeft de volgende taken: 
1. Het monitoren van logistieke stromen t.b.v. vitale processen. 
2. Codordineren en organiseren van de transportbehoefte ten behoeve van voedsel, 

personen, medische zorg en brandstof. 
3. Co5rdineren en organiseren voedselketen (toelevering) bij verstoringen 

(vervangende leveranciers, noodpakketten). 
4. Zoveel als mogelijk in stand houden van de bestaande supply chain door eventuele 

risico's af te dekken door middel van garantstellingen. 
5. Rapportage: het LCCC rapporteert (sitrap) dagelijks aan de betrokken 

departementen (BZK, VWS, l&W, LNV, Defensie, BZ) en (ei-)landen over de situatie 
per eiland. 
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Geen beperking en risico's voor bereikbaarheid 

Lichte beperkingen en risico's voor bereikbaarheid 

Zware beperkingen en risico's voor bereikbaarheid 

Oranje 

Bijlage 2: Overzicht bereikbaarheid Caribische 
delen van het Koninkrijk 

Toelichting 

Haven: 

Luchthaven: 

- De havens zijn technisch en operationeel goed te bereiken. Er gelden restricties t.b.v. volksgezondheid. 
- Bereikbaarheid voor personen is zeer beperkt; toeristen en crew worden geweerd. Alleen inwoners en personen 

met een cruciale functie mogen aan land, al dan niet in quarantaine. Reguliere vracht mag de haven aandoen.  
De luchthavens zijn nu nog operationeel. Men laat geen passagiers toe. 

- Langere termijn: het luchtvaartsysteem (luchtvaart maatschappijen, de flight services en de logistieke 
afwikkeling op de luchthavens) zou bij onvoldoende financiële buffer kunnen omvallen met negatieve effecten 
op de verbindingen tussen de eilanden. 

Lucht- 
verbindingen: 

- Maatschappijen vliegen enkel als het commercieel rendabel is. Dit kan voor problemen zorgen m.b.t. vervoer van 
11.1 

medische producten, voeding, goederen en personeel voor vitale functies. 
10.28 



Bijlage 3: Beeld situatie (8/4) 

• Aruba: 77 (+3) bevestigde patiënten 
• Curaçao: 14 (+1) bevestigde patiënten, 1 persoon overleden 
• Sint Maarten: 40 bevestigde patiënten, 8 personen overleden 
• Sint Eustatius: 2 bevestigde patiënten 
• Saba + Bonaire: geen bevestigde patiënten 

• Alle zes de (ei)landen hebben maatregelen genomen in het 
kader van social distancing. Bij de landen zijn deze erg 
stringent zoals de shelter-in-place-maatregelen, wat er in meer 
of minder mate op neerkomt dat alleen mensen met een vitale 
functie op straat mogen en andere bijvoorbeeld tweewekelijks 
om boodschappen te doen. Op Sint Eustatius is er een 
noodverordening ingesteld omdat ook daar besmettingen zijn 

34
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Bijlage 4: Overzicht bijstandsverzoeken - Defensie 
Alle bijstandsverzoeken zijn akkoord en in uitvoering. Formele reacties zijn 
verstuurd. 11.1 

10.2g 
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Overzicht bijstandsverzoeken - VWS 	11.1 10.2g 
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1 

Overzicht bijstandsverzoeken VWS 	 11.1 10.2g 
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9. Internationaal 
• Geen bespreekpunten 



10. Parlementaire zaken 

• Geen bespreekpunten 



11. Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Bronbestand maatregelen: 
aanpassing in omschrijving 'verkoudheidsklachten' (RIVM) 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? 
Blijf thuis. Ziek uit. 

40 
	 Titel 1 Datum 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Communicatie Paasweekend: 

41 
	 Titel 1 Datum 



Dit jaar houden 
we een digitale 
Paasbruch met 
de familie. 
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Dit jaar rijden we 
alleen, en nemen 
we de korte route. 

:rong onder controle 
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Dit jaar slenteren 
we online 
door de meubel- 
boulevard. 

alleen samen krijgen we 
corona onder controle 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Voorbereiden voor 21 / 28 april 
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving 
+ dilemma's (eigenaarschap, adaptie) 

• Reguliere persconferentie na ministerraad 

• Advies: toelichting mVWS en/of mI&W (vliegverbod) na MCCB 
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	 Titel 1 Datum 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Nieuwe fase campagne 

(2 spotjes) 

Titel 1 Datum 



12. Agenda Agenda tbv MCCb 9 april 16.00 

• Aanpak inkomende passagiers via de luchtvaart 

• Voorstellen caribisch gebied. 
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13. Rondvraag en sluiting 
• 	 11.1 10.2a 

• BZ: Hulp aan Caribisch gebied en communicatie. Doel missie heel 
duidelijk omschrijven 	 11.1 10.2g 

• 

• Openbaar vervoer lijkt al drukker te worden. 

• MCCB om 17:00 
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Besluiten/afspraken ICCB 9 april 13.00 u (1/3) 
Besluit: Besloten wordt de 4 beslispunten over de aanpak  

inkomende passagiers via de luchtvaart  door te geleiden naar de 
MCCb 
—> Besluit: EASA lijst is uitgangspunt voor EU en RIVM beziet of er 
nog aanvullingen nodig zijn. Besluit hierover volgende week in 
ICCb/Mccb. Voor nu hanteren we EASA lijst 
-> Besluit: t.a.v thuisquarantaine voor overige reizigers, ICCb 
adviseert zin te wijzigen naar 'zich houden aan de regels die in NL 
gelden' exacte formulering volgt. Thuisquarantaine gaat een stap 
verder dan thuis blijven namelijk. 

49 



Besluiten/afspraken ICCB 9 april 13.00 u (2/3) 
• Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (NCTV) 	"•' 10.2g 

11111111111111111111111111111111111111P 
1111111111111111111111111111111111  
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Besluiten/afspraken ICCb 9 april 13.00 u (3/3) 

-› Besluit: ICCb adviseert MCCb akkoord te gaan met de 
voorgestelde 3 besluiten voor het Caribisch gebied: 
1. Akkoord op het instellen van een logistiek knooppunt 

(eigenaar van dit besluit is BZK) 
2.Akkoord met inzetten op de instandhouding van vitale 

verbindingslijnen 

3.Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand 

-> Besluit: Op korte termijn wordt met betrokkenen departement 
bezien hoe de kosten gedekt worden. 

51 

11.1 10.2g 



I 



Niet bekend Totaal aantal IC-bedden 

• Zorg voor kwetsbare personen 

con h~41er sociale contacten Relatief hoog ziekmeldingen 

Status continuïteit cruciale 
processen 

Personeel en middelen beschikbaar waardoor 
primaire proces goed kan functioneren. 

Financieel/economisch 

Economische ontwikkeling algemeen (prognose) Dalende cijfers 

Knelpunten uitvoering Uitvoering recent gestart 

Caribische delen van het Koninkrijk BES CAS 

Steun domineert, veel begrip, vertrouwen in informatie-
voorziening. Kan geschaad worden als gewekte 
verwachtingen onvoldoende waargemaakt worden, 
zowel volksgezondheid, handhaving als economie. 

Draagvlak voor 
aanpak/maatregelen 

Bevoegdheden tot handhaving zijn aanwezig Handhaafbaarheid 

Meer meldingen geluidsoverlast en onvoldoende afstand 
houden, onverantwoorde houding groepen jongeren 
zorgen voor verontwaardiging onder bevolking en 
bestuurders. Geen toename meldingen huiselijk geweld. 

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen 

Impact van maatregelen op de 
samenleving 

De gevolgen van de crisis zullen voor meer mensen 
duidelijk worden; bezorgdheid lange termijn neemt toe. 

Verdringing in de gezondheidszorg zal leiden tot 
sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door Covid-19. 

Neveneffecten van de 
maatregelen 

Warall~.  • Effecten maatregelen 	" - 	 Nog niet bekend 

Maatschappelijke effecten 

Maximaal controleren 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Zorg voor kwetsbare personen  11111#101.~ 

Financieel/economisch 

Bijstandsverzoeken 

Aangescherpte maatregelen worden breed nageleefd; 
uitzondering vormen groepen jongeren. Naleving kan dit 
weekend onder extra druk komen te staan door het 
warme weer. 

Naleving 

Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 9 april 

Maximaal controleren 

Totaal aantal positief geteste mensen 	20.549 (+969) 

IC-bedden niet bezet 	 Niet bekend 

IC-bedden bezet coranapatiënten 	1.408 (-16) 

Aantal personen overleden 	 2.248 (+147) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Testcapaciteit 

Voldoende opvang kwetsbare personen 

Adviseren maatregelen personeel en mensen 
buiten ziekenhuis 

Oproepen om naar elkaar om te zien, zeker naar 
kwetsbare mensen 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Personeel en middelen beschikbaar waardoor Status continuiteit vitale processen 	primaire proces goed kan functioneren. 

Capaciteiten toereikend? Capaciteit is zorgelijk, maar voor de komende 
dagen toereikend. 



Prognose Wo 8 apr Toelichting Ma 6 apr Dijapr Zo 5 apr Za 4 apr Vr 3 apr Do 2 apr Cijfers 

IC-bedden bezet coronapatiënten 	1.273 (LCPS) 

Niet bekend 	Niet bekend 

Gering 	Gering 	Gering 	Gering Capaciteit is 
zorgelijk, maar 
voor de komende 
dagen 
toereikend. 

Maximaal controleren tr 

1.339 (+166) 	1.487 (+148) 	1.651 (+164) 	1.766 (+115) 	1.867 (+101) 	2.101 (+234) 	2.248 (+147) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel Beschikbaarheid hulpmiddelen 	Testcapaciteit 

IC-bedden bezet overige patiënten Niet bekend 	Niet bekend 

Capaciteiten toereikend? 

Totaal aantal positief geteste mensen 

Ziekenhuisopname 

Totaal aantal IC-bedden 

IC-bedden niet bezet 

1.324 	1.360 
(+51) (LCPS) 	(+ 36) (LCPS 

1.385 
(+25) 
(LCPS) 

1800 eind 
1.409 (+24) 	1.424 (+15) 	1.408 (-16) 	april 
(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(spreiding 

1100-2700) 

Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 

Huidige IC-capaciteit 

Aantal personen overleden 

Aantal coronapatiënten ontslagen 

500 

14.967 	15.723 	16.627 	17.851 	18.803 	19.580 	20.549 	 van IC- 
(+1.083) 	(+1.026) 	(+904) 	(+1224) 	(+952) 	(+777) 	(+969) 	 capaciteit 

rond de 2500 
zit in verband 
met 
beschikbaarhe 

Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	Niet bekend 	>2400 half 	id 
april 	 zorgpersoneel 

7.135 
(+260) 

7.735 6.875 6.622 
(+308) (+253) (+336) 

7.427 
(+292) 

6.286 
(+502) 

5.784 
(+625) 

MEI NVIC geeft in 
,  de media aan 

dat de grens 



Verdenking van besmetting 668 Verloop aangesloten EPO's 
- T/m 29 maart was de basis 

73.000 denten. 
- Met ingang van 31 maart ca. 

100.000 clienten. 
- De verwachting is dat dit gaat 

toenemen omdat meer EPOs 
aansluiten. 

Het betreffen registraties in de 
EPO's van de Wlz (intramuraal en 
extramuraal). 

Bevestigde besmettingen op 
basis van test 

658 489 

~OE 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten 

29 mrt 
	

30 mrt 
	

1 d pr 	3 apr 	6 apr 	8 apr 	Duiding 	 Toelichting 

1084 	1447 	1839 	2079 	2434 	De cijfers van 8 april laten een 
grote stijging zien van het 
aantal dienten waarbij een 
besmetting is vastgesteld en 
waar sprake is van een 
verdenking. Verklaringen 
hiervoor zijn toename van 
gebruik van de registratie, 
toename besmettingen. 
Vanwege het testbeleid en de 
registratie effecten zijn de 
aantallen een onderschatting 
van de werkelijke aantallen. 
Verder blijkt uit de ECD's van 
levemancier Y515 (70.000 
ECD's) dat er 389 mensen zijn 
overleden, waarvan er 242 
waren getest en 142 werden 
verdacht. Een positief gegeven 
is dat er 215 mensen weer zijn 
hersteld. Daarvan waren er 100 
positief getest De overigen 
verdacht 
Het RIVM is gevraagd de cijfers 
uit de ECD's onder deel te 
maken van haar rapportage. Het 
RIVM heeft aangegeven 
volgende week een eerste 
rapportage beschikbaar te 
hebben. 

973 	1211 	1727' 	 Alleen gebaseerd op registratie 

ii    YSIS (circa 730  EPD's~ 

111~rzorg (v  

-294.~1011 



Ziekmeldingen 

Betermeidingen 

Saldo ziek en beter 

2,28% 

-2,16% 

0,13% 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

2,07% 

-1,93% 

0,14% 

2,05% 

-2,46% 

-0,41% 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

2,59% 

-2,42% 

0,17% 

Betermeldingen 

Ziekmeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

3,13% 
	

3,37% 2,93% 

-2,29% -2,52% -2,94% 

0,84% 
	

0,85% -0,01% 

2,45% 

-2,77% 

-0,31% 

4,42% 

-3,09% 

1,32% 

3,60% 	2,13% 

-3,08% -2,57% 

0,52% 	-0,45% 

kteverzulm erg 
eken gestegen, maar hee 

zich in week 13 niet doorgezet. 
Dat is dus in de le week dat de 
scholen zijn dichtgegaan. 
de gehele periode is wel no 
steeds sprake van een 
verhoogd ziekteverzuim, ook 
!v.m. dezelfde periode vorig 
jaar. Het gaat weliswaar 
minder hard, maar gerust 
kunnen we nog niet zijn. 

betrekking hebben op circa 
van de werknemers in de 
rscheiden zorgbranches. 
branche warden de volgende 

erts gepresenteerd: 
kmeldingen per week: 
'gage werknemers dat zich 

week ziek gemeld heeft 
ken); 
ermeldingen: percentage 
nemers dat zich die week 
r gemeld heeft (- teken); 
do Ziek en Beter: verschil 
en ziek- en betermeldingen (+ 

ziek, - minder ziek). 
saldo van +0,5 betekent niet 

het zlekteverzuimpercentage 
precies 0,5 gestegen is. Wel 
kent een positief saldo dat het 

verzuim in die periode is 
egen en een negatief saldo dat 
ziekteverzuim is gedaald. 
gegevens zijn per dag 
hikbaar. Maar omdat er een 
eiijk weekpatroon inzit (veruit 
eeste meldingen aan het 

n van de week en daama sterk 
pend) worden de gegevens op 

basis gepresenteerd. 

oorspronkelijke cijfers van 
9 tot en met 12 zijn met de 
ratte van week 13 bijgesteld. 

aantal vrijwilligers is buiten de 
gelaten. 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten - ontwikkeling ziektemeldingen 

1  Ontwikkelingen 
ziektemeldingen Week 9 Week 10 Week 

11 
Week 
1 

Week 
13 Duiding Toelichting 

Resultaten GHZ 

Resultaten GGZ 

2,62% 

-2,40% 

0,22% 

2,24% 2,77% 2,93% 

-1,97% -2,01% -1,88% 

0,27% 	0,76% 	1,06% 

3,17% 	3,79% 	3,85% 

-3,07% -2,88% -3,07% 

0,10% 	0,91% 	0,78% 

111
3„48% 

02% 

0,46% 

Resultaten ZKH 
	 411111M~M1111111111111~11 
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27 mrt 2S mrt 30 mrt Toelichting 25 mrt 1 apr 29 mrt 23 mrt 20 mrt 

Eerste cijfers worden in week 15 
verwacht 

Totaal 

PM Inzicht in het aantal gemeenten 
dat opvang geregeld heeft voor 
kwetsbare kinderen 

Extra capaciteit te organiseren 

Extra capaciteit gerealiseerd 

Extra capaciteit in gebruik 
11~1~~111.11~n4   

EpFb kwetsbare 

/Wicht in het aantal 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Een inventarisatie (dd 30 maart) 
door het Landelijk Netwerk Veilig 
Thuis (LNVT) onder de 26 Vellig 

rhuis organisaties (VT's) laat zien 
dat er vooralsnog landelijk geen 
significante verhoging te zien is 
van adviesvragen en meldingen bij 
Veilig Thuis 

PM 

PM 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 2: Zorgen voor voldoende opvang van kwetsbare personen 
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Verpleeghtitszorg 
Gehandicaptenzorg  1111.1.011111101~~ 
Wijverpleging/thuiszorg 
Jeugdzorg 	 -11111~1E‘ 

GGZ 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 3: adviseren maatregelen voor personeel en mensen buiten het ziekenhuis 

Stand 1 april 2020 
	 Instructie PBM 

	Instructie tests 	Vraag en aanbod in kaart brengen - op termijn 
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Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 4: oproepen om naar elkaar om te zien, zeker naar kwetsbare mensen 

Kwetsbare groepen 	 Standen 

Dak- en thuislozen 	 Aanvullingen in week 15 

Zelfstandig wonende gehandicapten 

Mensen met psychische klachten 

Mensen met geen of zeer laag inkomen 
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Benodigde 
middelen 

voor uitvoer 
proces 

Beschikbaar 
h  eiel 

per neet 

Cruciaal proces 

Landelijk 
transport en 
distributie 
elektriciteit 
(A)  

Regionale 
distributie 
elektriciteit 
(B)  
Gasproductie, I 
landelijk 
transport en 
distributie gas 
(A) 

 

Regionale 
~tribune gas 
(5) 
011eveereleitel 
g(A) 

Internet en 
datadiensten 

Spraakdienst 
SUS* (B) 

IntereenneCti 
viten 
(transactie-
infrastructuur 
voor 
Informatie uit 
baslarergistrati 
fie) (B) 

Drinkwater-
voorziening (A) 

Keren en 

me

l 
beheren 
waterkwantit 
(A) 
Vlucht- en 
viiegtuigafhand 
eling (B) 

Scheepvaartaft
kkeling (B)   

Vervoer van 
personen en 
goederen over 
(hoofd)spoorwe 
glidrastructuur 
(0) 

tornooi" 
empiereeestraties 
pereonen en 
ergenisetles (a) 

. Informatleverse 
heffing aan 
burgers (B) 

11111~1151.' 
~leek. malerleel 
(e) 
Toonbankbetaringsv 
erkeer (B) 

Massaal giraal 
betalingsverkeer 
(B) 
Hoogwaardig 
betalingsverkeer 
tussen banken (e) 

Effectenverkeer (B) 

Communicatie met 
en tussen 
hulpdiensten 

". middels 112 en 
C2000 ( e) 

Inzet politie (B) 

Inzet defensie (B) 

Identificatie en 
authenticatie van 
burgers en 
bedrijven (B) 

~eb- en 
tildebripaling 
middels GNS6 
(e) 

ligreiteunkig 

Leraren en pers 
op school 

Openbaar vervoer .aill 

Voedselketen 

Transport van brandstoffen 

Inzamelen, transporteren en 
zuiveren van afvalwalser 

OF , transporteren en 
en van afvalstoffen 

Kinderopvang 

ir,la en communicatie 

Continuïteit 
huipverleningsdiensten 

Vitaal proces nesenikbriar heiel 
pas non rei midtiA 

Benodigd e 
en voor 

Vitaal proces Renen iidsp.s ris nel 
pers OMMCI 

Benodigde 
mi0441on voor 
ultvoe r maren 

Vitaal proc, Pest-nik br or.  ne ,d 
Penon e el 

Benod igde middelen 
voor uitvoer proces 

Noodzakelijke 
ikverrheidsprocessen ■ 

Continuïteit samenleving COVID-19 - Vitale en cruciale processen 



Het huidige beeld Is dat het In de kleine 
gemeenten gaat «n een paar kinderen die 
zich in een kwetsbare positie bevinden. 

Bij middelgrote gemeenten gaat het om tien 
tot enkele tientallen kinderen. In de grote 
gemeenten gaat het om meer dan honderd 
kinderen. 

Bron: VNG 
Peildatum: week 13 

Aantal respondenten / gemeenten: 215 

Cijfers worden wekelijks geactualiseerd 

MOnitOren noodopvang kinderen PO 
	

Week 14 
	

Toelichting 

0 
1-25 
25-50 
50-100 
100-150 
150 of meer 
Onbekend 

0,47% 1 
24,17% 51 
25,59% 54 
21,80% 46 

7,11% 15 
8,06% 17 

12,80% 27 

Bij 4 - 12: maken kinderen gebruik van BSO / schooi of van 	BSO 
een combinatie school en BSO? 

0 	4,76% 10 
1-25 	33,81% 71 
25-50 	14,29% 30 
50-100 	7,62% 16 
100-150 	2,38% 5 
150 of meer 3,81% 8 
Onbekend 33,33% 70 

Bestaand 91,43% 192 
Nieuw 	4,29% 9 
Fifty-fifty 4,29% 9 

Zijn het nieuwe ouders of ouders die al gebruik maakten van 
kinderopvang? 

Toename 
biel 
ame 

89,95% 188 
9,57% 20  aan 
0,48% 	1 

Ja 
	

19,14% 40 
Nee 
	

80,86% 169 

Continuïteit samenleving COVID-19 - Noodopvang onderwijsinstellingen 

Hoeveel kinderen tussen 0 - 4 jaar en hoeveel tussen 4 - 12 0 - 4 jaar 
jaar 

- 12 jaar  

0 	5,24% 11 
1-25 	20,95% 44 
25-50 	18,57% 39 
50-100 	23,33% 49 
100-150 	8,57% 18 
150 of meer 8,10% 17 
Onbekend 15,24% 32 

Deze groep maakt gebruik van de 
noodopvang op schooi 

Is er behoefte aan 24 uursopvang? 

Wat is de verwachting tav gebruik voor de komende tijd 
(toename/stabiel/ afname) 



Voortgang sociaaleconomische maatregelen 

- Het loket voor de NOW is 6 april geopend. Er kwamen omstreeks 
38 duizend aanvragen binnen op de eerste dag. Het tussentijds 
gepeilde aantal aanvragen op de tweede dag bedraagt minder dan 
de helft (14 duizend). 

- Door de crisis is het aantal WW-aanvragen sterk gestegen. In 
vergelijking met twee weken geleden ligt het aantal aanvragen 
ongeveer 350% hoger. 

- Het aantal pintransacties, de elektriciteitsconsumptie en de 
productenvertrouwen liggen ook aanzienlijk lager. Ook het aantal 
uitschrijvingen uit de KvK ligt aanzienlijk hoger. 

- Verder ligt het gebruik van de verschillende regelingen hoog. 



Prognose Toelichting Kengetallen Economie 

At X Inde,  

s 

460 (27 mrt) 
629 (19 feb) 

H inch ci 

1(14.00) 

Na een dal van 404 Puhtienlijlérli 
de AEX wat te herstellen. De 	11' Voor het eerst sinds 10 maart opent de AEX 
markt lijkt een recessie al wat te 	boven de 500 punten. 
hebben ingeprijsd 

Producentenvertrouwen 

0,2 (mrt '20) 

Dit is het laagste niveau na september 2014. De industrie 
was vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. 
Ondernemers in de detailhandel, de horeca en de 
reisbranche schatten in maart 2020 het economisch 
klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in. 

3,7 (feb '20) Zal verder wegzakken in april 
Ongeveer 90% van de respondenten had al 
gereageerd op de enquête voordat de 
vergaande maatregelen tegen de verspreiding 
van COVID (12 maart) van kracht werden. 

Trend is vooralsnog vlak sinds 
begin 2019. Oploop vermoedelijk 
later zichtbaar in cijfers 

44 (W13, 23-29 mrt) 

236 (afgelopen 4 weken) 271 (feb '20) Faillissementen 

Het aantal autoverkopen is ten opzichte van 
vorig jaar met 11% gedaald. 

103 dznd (2020K1) 116 dznd (2019K1) 
Vooral 2020K2 zal een sterke 
daling tonen 

Bron: BOVAG 
Autoverkopen 

Het aantal inschrijvingen per week daalt en de 
opheffingen stijgen. 

Week 28 maart: 
4410 inschrijvingen 
4358 opheffingen 

Inschrijvingen gaan dalen 
Week 6 maart: 
6086 inschrijvingen 
2763 opheffingen 

Inschrijvingen en 
opheffingen Kamer van 
Koophandel 

Betalingsverkeer: iDeal en 
pin-transacties 

CBS kijkt of het mogelijk is om uit te splitsen 
naar sectoren. Elektriciteitsconsumptie 

Nog geen 
export/importcijfers,  daarom 
Purchasing  Managers  Index 
(PMI)  van de belangrijkste 
handelspartners 

Rechtbanken nemen vanaf deze week minder 
aanvragen in behandeling (alleen nog 
wanneer ondernemer zelf faillissement 
aanvraagt); een deel van de faillissementen 
kan hierdoor verborgen blijven. 

We zijn in gesprek met DNB, CBS en de 
Nederlandse betaalvereniging om landelijke 
betaaldata te krijgen. 

De PMI meet de activiteiten van de 
inkoopmanagers en geldt als de eerste redelijk 
betrouwbare indicator voor de ontwikkeling 
van de economie. Een getal lager dan 50 duidt 
op krimp. Bron: markit 

Het aantal pin-transacties bi ING lag op 27/03 35% lager 
dan dezelfde dag een jaar eerder. 

De grootste daling zit in bij vrijetijdsbesteding buitenshuis 
(-82%), uiterlijk (-84%) en vervoer (-49%). 

Het elektriciteitsverbruik Is met omstreeks 20% gedaald 
tov de periode voor corona, en teruggevallen tot het 
niveau dat normaal in het weekend gebruikelijk is. 

In maart: 
- Eurozone: 31,4 
- 	Duitsland : 37,2 
- VK:37,1 
- Frankrijk:30,2 
- VS: 40,5 

In februari: 
- Eurozone: 51,6 
- Duitsland:50,7 
- VK: 53,0 

Frankrijk:51,9 
VS:49,6 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 



Maatregelen Aantal 

Bereik gezamenlijke maatregel banken (tot 6 
maanden en tot 2,5mIn) uitstel aflossingen 

Aantal klanten dat tot nu toe uitstel van aflossing 
gekregen heeft 

Totaalbedrag tot nu toe uitgestelde aflossingen: 1,69 miljard euro (en oplopend) 

>70.000 klanten (90% aanvragen 
gehonoreerd) 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 

Zakelijke financiering (cijfers NvB) 
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Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
Flitspeiling KvK 

Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg 
van de coronacrisis? 7000 

Inschrijvingen en opheffingen KvK 
6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
week 11 	week 12 	week 13 	week 14 

—Nieuwe inschrijvingen •NOpgeheven  

Totaal 
Horeca 

Persoonlijke dienstverlening 
Logistiek 

Detailhandel 
Cultuur, sport en recreatie 

Bouw 
Groothandel 

Zakelijke diensten 
ICT en media 
Gezondheid 

Energie, water en milieu' 
Industrie 

Land- en tuinbouw* 
Rnandële instellingen* 

Anders 

11111111111111111111•1111111111111111111~113111111~ 

111111111~1~1111111111111111~ 

IEREN 
1~1111111.111 

_111111111111E 

1111~11111111~1~ 	111111~1111111111111111 
1111111111111111~1111111111111111111111111~ '111.11 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

Venvadrt le (met jouw bedr)f) kt ftnoncidie moeilijkheden te komen ob gevolg van de comnoalsis? 
Basis: elle deelnemers aan FIltspelling 1 (t10.198) 

11 ik zit nu al in financiële moeilijkheden 	la, over 2 maanden of later 
■ Ia, binnen 2 weken 
	 ■ Nee, Ik verwacht niet of nauwelijks fincmciille moeilijkheden 

al Ja, over 2 tot 4 weken 
	 • Weet ik Met 

1111a, over 1 tot 2 maanden 



Stroomverbruik in maart Soort pinlo,:atte 

8000 

7000 

6000 

5000 
efl .4' WI %D I,  00 Cri 	 r, 	i  s 	ra4  - _fi

t 
 Q1 O 11 2 N g.1 N r‹, 2 2' g t: 

E 
m 

-35% 

-11% 
-8% 

-14% 

-37% 

-84% 
-81% 
-93% 

-30% 
-24% 
-23% 
-47% 
-19% 

0% 
-21% 

-82% 
-79% 
-96% 
-49% 

-42% 
-83% 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
Waar vinden meer of minder pinbetalingen plaats? 
Verschi in aantal transacties op vrijdag 27 maart tom. vergelijlcbare dag in 2019 

Totaal alle locaties 

Levensbehoeften 
Supermarkten 
Overige voedingswinkels rand tabakswinkels) 

Welzijn (drogisterijen, apotheken. etc.) 
Uiterlijk 

Kleding, schoenen, accessoires, sieraden 

Persoonlijke verzorging 
Vrijekijd (spullen) 

Speelgoedwinkels 
Boeken & muziek 
Sport- en fietsenwinkels 

Elektronicawinkels 
Doe-het-zelf (ind. interieur) 
Overige non-foodwinkeis 
Vrijetijd (locaties) 

Cafés & restaurants 

Overig (pretpark, bios, hotels, theater, sportclub, etc.) 
Vervoer 

Tankstations & parking 
Openbaar vervoer 

Bron: ING 



9.057 dznd (feb '20) 
9.059 dznd (jan '20) 
9.028 dznd (dec '19) 

De cijfers van maart worden bekend gemaakt op 16 april. Zal afnemen. 

De cijfers van maart worden bekend gemaakt op 16 april. 

Voor flexwerkers wordt gevreesd dat zij hun baan verliezen. FNV schat in 
dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. Het 
gaat hier om oproepkrachten en nul-urencontracten (425 duizend), 
uitzendkrachten in eerste anderhalf jaar van hun werk (230 duizend), 
mensen waarvan het tijdelijke contract afloopt (65 duizend) en 
proeftijders (100 duizend). CNV becijfert dat de helft van de 
uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer 
heeft. 

Het aantal meldingen ZW is na een stijging in W12 (ma 16 maart) weer 
min of meer op het oude niveau. 

Dit zijn conceptcijfers. Gezien de snelheid van productie is het niet 
mogelijk een validatieslag te maken. De cijfers zijn evenwel goed 
bruikbaar om een trend op weekbasis te analyseren. 

Kengetallen Economie Was Huidig Prognose Toelichting 

Aantal werkenden 

Aantal werklozen Zal toenemen. 

Aantal meldingen ZW 
19.131 (W12) 
11.871 (W11) 
10.674 (W10) 
13.574 (W9) 

Aantal aanvragen  WW 

274 dznd (feb '20) 
284 dznd (jan '20) 
302 dznd (dec '19) 

13.319 (W13, 23-29 mrt) Zal toenemen. 

Het aantal aanvragen WW is sinds W11 (ma 9 maart) enorm gestegen. De 
stijging van W13 op W11 bedraagt ongeveer 350% en de stijging van 
W13 op W12 bedraagt ongeveer 50%. 

Dit zijn conceptcijfers. Gezien de snelheid van productie is het niet 
mogelijk een validatieslag te maken. De cijfers zijn evenwel goed 
bruikbaar om een trend op weekbasis te analyseren. 

'20.007 (W12) 
6.419 (W11) 
7.868 (W10) 

1-028 W9 

(W13, 23-29 mrt), Zal toenemen. 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
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De NOW-regeling is op maandag 6 april gestart. Het aantal aanvragen op de eerste dag (6 apri) ligt 
aanmerkelijk hoger dan het aantal aanvragen op de tweede dag (7 april). Let op: de cijfers van de 
tweede dag betreffen een tussentijdse peiling van de stand om 16:00. Morgen wordt de stand van 7 
april definitief. 

SZW werkt op dit momenteel aan een informatiestructuur tussen gemeenten en het Rijk. Gemeenten 
wordt gevraagd dagelijks te rapporteren over het aantal aanvragen voor de TOZO. 

De steekproef dekt 81 van de 130 bevraagde gemeenten. 30% van de zelfstandigen in Nederland 
woont in deze 81 gemeenten. 

totaalbedrag C 	Verwachting is dat dit aantal zeer sterk zal gaan oplopen. 
642 miljoen 
Stand 8 april 

Gebruik: Bijna alle gemeentelijke coordinatoren geven aan dat de noodopvang zal toenemen. Enkele 
knelpunten zijn: uitbreidingen van de cruciale beroepenlijst waardoor de vraag toeneemt, het 
opvangen van kinderen in kwetsbare thuissituaties en het groter wordende beroep op ouders in 
cruciale beroepen naarmate de situatie langer duurt. 

Capaciteit: waar locaties het vanwege de beperkte omvang niet redden, wordt onder regie van de 
gemeente opvang geclusterd. Knelpunt: Afname personele capaciteit door toename ziekteverzuim 
en/of toenemend aantal medewerkers wat weigert te werken. 

Financiële houdbaarheid van de sector: er zijn nog geen aantallen over de opzeggingen en of cijfers 
van niet-betalende ouders binnen. Er zijn al wel een aantal knelpunten gedetecteerd: 
kinderopvangorganisaties vallen om waardoor het aanbod kleiner wordt en naarmate het langer duurt 
gaan ouders mogelijk toch contracten opzeggen. 

Voor de compensatie regeling eigen bijdragen Kinderopvang wordt 175 mij. uitgetrokken. 

NOW (Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid) 

Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers) 

De mogelijkheden tot uitstel van 
betaling 

Kinderopvang 

14.000 4911~en 
(dinsdag 7 april) 

38.000 aanvragen 
(maandag 6 april) 

44.370 verzoeken 
(dinsdag 31 maart) 

7.469 verzoeken 
(dinsdag 24 maart) 

Stand 7 april: 17 duizend 
ondernemingen 

Stand 8 april: 20 duizend 
ondernemingen 

Gebruik door ouders in 
cruciale beroepen: de 
respondenten geven aan 
dat er op dit moment 
(ruim) voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

Beschikbare capaciteit: 
er zijn voldoende 
pedagogisch 
medewerkers 
beschikbaar. 

Maatregelen 	 Aantal 	 Bedragen 	 Voortgang uitvoering/ knelpunten 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 



Bedragen Aantal Voortgang uitvoering/ knelpunten Maatregelen 

N.n.b. Eenmalige 
subsidieverstrekkin 
g van E 4mil 
calamiteitenfonds 

u c lu peer ening 

Aanvragen voor ondersteuning uit 
het calamiteitenfonds Voedselbank 
Nederland 

KRA/L,  foriii",~K 	week 13 uitgezet  1.1/ Vr, t•GliEL CIGt. G1 114,1IGIG  	over de toestroom naar schuldhulpverlening In de 

corona-crisis. Eerste beeld: veel zzp-ers, minder burgers. Dat laatste komt waarschijnlijk door het 

Ic
vallen van de fysieke loketten en huisbezoeken, waardoor instroom door vroegsignalering en van 
geletterden en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, afneemt. NWK gaat in de 

omende weken hiermee door. 

In aanvulling hierop voorstel om aanvragen dwangakkoorden te monitoren. Verwachting is dat deze, 
in tegenstelling tot toelating WSNP (vanwege lang voortraject) gaan stijgen. 

Sinds 01-04 kunnen er aanvragen met terugwerkende kracht ingediend worden bij het 
calamiteitenfonds. Vanaf volgende week wordt dit aantal wekelijks meegenomen in het dashboard. 

Kunnen geen realtime update krijgen van gebruikers voedselbanken i.v.m. organisatie structuur 
voedselbanken (170 separate stichtingen). Voedselbank Nederland geeft wel aan signalen te 
ontvangen van sommige voedselbanken dat het aantal nieuwe klanten toeneemt. 

De meeste ultstelverzoeken zijn in de zorg, detailhandel en horeca. Van de 6000 ondernemers waar 
budget voor is hebben 4025 ondernemers (tot vorige week nog 3533) in totaal uitstel gevraagd. 

Uit de flitspeiling van de KvK blijkt dat ondernemers deze regeling het meest relevant vinden. 

Wordt de komende weken ingevuld. 

34 miljoen euro 
gehonoreerd 

Cijfers NvB, maar die lopen nog wat achter. Gem aanvraagbedrag: EUR 175.000,- 

Compensatieregeling (TOLS) 

Go-regeling 

82% van de 
subsidie van E 4 
miljoen is gebruikt 

E

.150 aanvragen 
aarvan 334 
ehonoreerd 

4726 aanvragen tot 
uitstel van betaling 

BMKB-C 

Qredits 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
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IMaximaal controleren 	zorg 
kwetsbare personen 	

St. Eustatius Saba 

Aantal positief geteste mensen 

Aantal ziekenhuisopnamen 	 0 
	

0 
	

0 

Aantal patiënten op IC 
	 n.v.t. 	 n.v.t 

	 onbekend 

Aantal patiënten overleden 
	 0 
	

0 
	

0 

a Continuïteit meest vitale processen Bonaire 	 St. Eustatius 	Saba Curacao 	 Aruba 	 St. Maarten 

Openbare orde en veiligheid 

Grenstoezicht / opvang migratiestromen 

Voedselvoorziening 

Transport van en naar eilanden (vracht) 

Nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) 

Noodzakelijke overheidsprocessen 

Curacao 	 Aruba 	 Sint Maarten 

8 (+2) 

t 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Testcapaciteit 

Continuïteit acute zorg in de regio?  

Interinsulair patiëntenvervoer 111111111111" 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 
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Bonaire 
	 Sint Eustatius 

	Saba Curacao 	 Aruba 	 Sint Maarten 

Deviezenreserve 
n.v.t. n.v.t n.v.t. 

Raming liquiditettspositie n.v.t n.v.t. n.v,t. 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 
Socraal-economische kengetallen 

Raming 138P (ind. bron) 
	 n.v.t 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal faillissementen (peildatum 

Aantal werklozen geregistreerd (peildatum) 	Niet beschikbaar 	Niet beschikbaar 	Niet beschikbaar (nog) niet 	 (nog) niet 
	 (nog) niet 

beschikbaar 	 beschikbaar 	 beschikbaar 

Aantal meer onderstand dan benchmark 
(peildatum) 501 (12-02-2020) 79 (12-02-2020) 	35 (12-02-2020) 

Instroom vreemdelingen geregistreerd 
	 n.v.t 	 n.v.t 	 n.v.t 

Aantal kinderopvang cruciale beroepen 	 98 
	 n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal personen met loondervingsuitkering 	 n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal aanvragen noodloket ondernemers 	 n.v.t. 	 n.v.t 	 n.v.t. 

Aantal uitstel van belastingbetaling 	 n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal aanvragen BMKB en GO-regeling 	 n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal aanvragen Qredits 	 n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 



St. Maarten Aruba Saba Curaçao Bonaire Sint Eustatius Bilstanclsverzoeken 

3 2 3 1 1 0 Aantal afgedaan 

Aantal toegekend 0 1 1 

St. Maarten Aruba ■ Maatschappelijke effecten 	 Bonaire 	 St. Eustatius 	Saba 	 Curaçao 

Aantal ontvangen 	 2 

Draagvlak voor aanpak/maatregelen 

Opvolging: Houden mensen zich aan de 
maatregelen? 

Handhaafbaarheid 

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen 

Impact van maatregelen op de samenleving 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 

N.B.: de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de te nemen (mitigerende) maatregelen in het kader van COVID-19. 
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raagviak voor maatregelen in de samenleving 

Opvolging: Houden mensen zich aan de 
maatregelen? 

Signalen van van maatschappelijke onrust/00V-
problemen 

Impact van maatregelen op de samenleving 

Maatschappelijk effect 
Maatschappelijke c>  iiuui iq  

litiraafbaarheid 

11P-S~ 1ÏdbrdinbibitTeit~álétedbffilfildifre;tribtirlityblb~111ftfltah 
zowel t.a.v. volksgezondheid, handhaving als economie. 

• (Uitwerking) steunmaatregelen staan bbot aan maatschappelijke gevoelens van ongelijkheid/onrechtvaardigheid. 
• Berichtgeving over maatregelen in het buitenland (verlichte regimes, gebruik mondkapjes) en onderzoeksuitkomsten (groter aandeel a-symptomatische 

besmettingen) en optreden experts en publieke figuren kunnen draagvlak aantasten. 
• Langzaam begint besef bij burgers en bedrijven te groeien wat de financieel-economische consequenties van deze crisis kunnen zijn. 
• Langzaam ook meer stemmen om afweging te maken tussen economie en gezondheid. 

• Aankomend paalweekend kan naleving van maatregelen onder druk komen door de toenemende positieve berichten over de effecten van de maatregelen en het 
mooie weer. 

• Maatregelen worden breed nageleefd. Uitzondering vormen enkele groepen (jongeren) die samenkomen, feesten organiseren of op andere wijze de maatregelen 
bewust niet naleven. De langere duur, de positieve berichten over de effecten, de komende vakanties en komende ramadan kan de bereidheid tot naleving 
ondermijnen. 

• 	Lokale overheden hebben mogelijkheden gekregen om over te gaan tot handhaving. 
Door de nieuwe langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot opvolging, meer druk komen op handhaving. 

• Aanhoudend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs) in thuiszorg en verpleeghuizen kan tot onrust leiden. 
• Tekorten aan PBMs in de afvalwaterverwerking kunnen voor problemen zorgen. 
• De Europese solidariteit kan door het voortdurende overleg in de Eurogroep onder druk komen te staan. 
• Toename van meldingen huisdijk ondanks dat meldingen, gezien quarantaine, moeilijker te doen zijn. 
• Opportunisten en complotdenkers zijn mogelijk eerder geneigd om wantrouwen om te zetten in activiteiten (brandstichting zendmasten in VK en NL) 

Nu de beperkende maatregelen zijn verlengd zullen de gevolgen van de COVID-19 crisis voor meer mensen duidelijk (gezondheid, sociaal en economisch) worden en 
slaat onzekerheid over langetermijngevolgen toe. 

• Ook de aankondiging van een economische recessie maakt duidelijk dat de crisis na beteugeling van COVID-19 niet voorbij is. 
• Aandacht voor langere termijn perspectief, scenario's na 28 april en tijdelijkheid van (eventuele) inbreuken op grondrechten. 
• De discussie over invoering van 'corona-apps' duurt - gevoed door politieke en maatschappelijk onrust en weerstand - voort. 

Sociale-psychologische impact  

De verlenging van de maatregelen doet een sterk beroep op de mentale weerbaarheid van de Nederlandse bevolking. De maatregelen hebben op vrijwel iedereen 
impact. 

• De groep Nederlanders die persoonlijk geraakt wordt door Covkl-19 neemt toe en zorgpersoneel kan te maken krijgen met overbelasting en traumatische ervaringen, 
wat kan leiden tot bum-outs en Post-Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). 

• Effecten van de maatregelen worden steeds beter zichtbaar. De afname in het aantal ziekenhuis- en IC-opnames hebben een positieve invloed op het bewustzijn en 
draagvlak voor de beperkende maatregelen. 

Hoe wordt totaalpakket maatregelen ervaren en 
waar zitten knelpunten? 

Signalen van neveneffecten van de maatregelen  

• Steun voor uitbreiding testen en testcapaciteit. Toename In de vraag om getest te worden loopt vooruit op de mogelijkheden. 
• Economische steunmaatregelen nemen in belang toe, dus ook de uitwerking en uitvoering daarvan (wie krijgt wel steun, wie niet, hoe lang, hoe veel). 
• Toename van gevoelens van ongelijkheid/onrechtvaardigheid bij met name economische steunmaatregelen. Opkomende belangengroepen kunnen leiden tot 

scheuren in collectieve steun. 

(Internationale) wetenschappelijke discussie over COVID-19 zal voortduren, binnenlandse en buitenlandse kritiek op het gevoerde crisisbeleid zal niet verdwijnen. 

• Aanhoudende angst af dat verdringing in de gezondheidszorg zal leiden tot sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door Covid-19. 
• Aanhoudende angst dat mensen die zorg nodig hebben die niet gerelateerd is aan corona zich niet of te laat melden bij de huisarts of in het ziekenhuis. 



Impact van maatregelen en adviezen 	• 
Nederland op andere landen 

• Zeker stellen repatriëring, medisch transport en 	• 
goederenvervoer bij vliegverboden. 	 11.1 

• In afwegingskader vliegverboden wordt dit geborgd 
en is aandacht voor actief vooraf informeren landen 
waarvoor vliegverboden gelden. 

Vr  Convenant Bijzondere Bijstand Buitenland 
overeengekomen en in uitvoering. Meer dan 19.000 

rsonen ingeschreven. Verschillende 
patriëringsvluchten zijn gepland naar o.a. 

Indonesië, Peru, Filipijnen, Kaapverdië, Thailand, 
Costa Rica, Spanje (Canarische eilanden). 

stennetwerk actief betrokken bij mogelijk maken 
patrièring. 

Ring grenzen en vliegverboden in veel 
bemoeilijken terugkeer gestrande NL reizigers. 
Nauw overleg met BEL en DUI over 
grensoverschrijdende kwesties en grensproblemat 

Impact van maatregelen en adviezen 
andere landen op Nederland 

• Noodzaak van levering van medische apparatuur en 
hulpmiddelen 

• liet aantal steunverzoeken van 3e landen aan NL 
v.w.b. de levering van medische goederen neemt 
gestaag toe. 

• Postennetwerk wordt ingezet bij faciliteren 
internationale aankopen. 

• Steunverzoeken op haalbaarheid qua goederen, 
gebruik/inzet in NL en politieke opportuniteit 
worden beoordeeld. 

Benodigde internationale inzet en steun 

Europese samenwerking aanpak Corona Crisis 
relevant voor Economische pijler in NL (discus 
vijfhoek). 
Impact COVID crisis op Internationale Handel. 

BZ coordineert voorbereiding dossiers Europese 
vergaderingen en levert Input voor project Fin/Ec 
maatregelen. 
Ontwikkelingen Internationale Handel worden 
gemordtord door BZ en dienen als input voor project 
Fin/Ec maatregelen. 

Geopolitieke ontwikkelingen die v 
invloed zijn 

10.2.a 

Maatschappelijk effect (vervolg) 
Internationaal  Was Huidig Toelichting aandachtspunten 

Rode draad van besluiten van 
landen/internationale instanties  

Maatregelen in meeste EU-landen 
gelijkgetrokken; bijvoorbeeld door 
sluiting scholen (22 LS), sluiting van 
openbare gelegenheden, zoals 
restaurants/cafe's (23 LS) en inperking 
bewegingsvrijheid. 

Beeldvorming internationaal: 
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Signalen van desinformatie 11.1 10.2a 

Maatschappelijk effect (vervolg) 

Communicatie en media 
	 Toelichting aandachtspunten 

• Uit flitspeiling komt naar voren dat er veel begrip is voor de 
Draagvlak voor narratief 
	 maatregelen van de overheid. Ook is er vertrouwen in de 

informatievoorziening vanuit de overheid. 

Mediabeeld: welk frame is prominent? Welke gamechangers? Uit flitspeiling blijkt dat de bezorgdheid (angst voor besmetting) bij • burgers is toegenomen (+20%). 

24 



ICCB/MCCB - 7 april 2020 

ationaal CoOrdinator 
errorismebestrijding en Veiligheid 
inisterie van Justitie en Veiligheid 

NKC Coronavirus communicatie 



Omgevingsanalyse (1) 
Opluchting over eerste daling aantal coronapatiënten op IC; breed 
geluid: maatregelen blijven nodig 
Cijfers corona in verpleeghuizen 'zorgwekkend'; vraag naar snel 
beschermingsmiddelen verpleeghuizen 

Groeiende angst bij personeel verpleeghuizen voor besmetting 
Media berichten: steun voor maatregelen bij Kamerdebat. Wel snelle 
actie kabinet vereist voor: 
• voldoende beschermingsmateriaal verpleeghuizen 
• landelijk coördinatiepunt regelen/verspreiden beschermingsmateriaal 
• garantie privacy traceer-app 
• zorg voor mentaal welzijn van zorgpersoneel en patiënten 
Groeiend besef: 'anderhalvemetersamenleving' voor lange tijd 'nieuwe normaal' 
• Grote vraag: hoe houden we het vol om ons aan de regels te houden? 
• Advies psychologen: blijf mensen herinneren aan 'waarom' van maatregelen 

Beperkt aantal vooruitblikken naar het Paasweekend/oproepen om je 
aan maatregelen te houden (m.u.v. de socials) 
2 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Bronbestand maatregelen: 
aanpassing in omschrijving 'verkoudheidsklachten' (RIVM) 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? 
Blijf thuis. Ziek uit. 

3 
	 Titel 1 Datum 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Communicatie Paasweekend: 

4 	 Titel 1 Datum 



Dit jaar houden 
we een digitale 
Paasbruch met 
de familie. 



,-- 

Dit jaar rijden we 
alleen, en nemen 
we de korte route. 



Dit jaar slenteren 
we online 
door de meubel- 
boulevard. 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Voorbereiden voor 21 / 28 april 
+ basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 
meter samenleving 
+ dilemma's (eigenaarschap, adaptie) 

• Reguliere persconferentie na ministerraad 

• Advies: toelichting mVWS en/of mI&W (vliegverbod) na MCCB 

8 
	 Titel 1 Datum 



Acties communicatie-aanpak 9/4 

• Nieuwe fase campagne 

(2 spotjes) 

Titel 1 Datum 



10.2g 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

ICCb0409F 

ICCB/MCCB 

beslisnota 
Aanpak inkomende passagiers via de luchtvaart 
i.v.m. COVID-19-crisis 

Inleiding 
Om instroom van mensen die mogelijk COVID-19 bij zich dragen in Nederland 
zoveel mogelijk te beperken en mogelijke verspreiding van COVID-19 door 
repatrianten te voorkomen, neemt het kabinet maatregelen gericht op de 
luchtvaart.' 

Het Outbreak Management Team (hierna: OMT) heeft op 7 april aangegeven 
dat in ieder geval tot 28 april 2020 maatregelen noodzakelijk blijven om de 
instroom van mogelijk met COVID-19 besmette personen in Nederland te 
beperken. Het RIVM heeft onderschreven dat met de in deze nota beschreven 
aanpak de gezondheidsrisico's op een adequate manier worden beheerst. Zie 
bijlage 1 voor de vraagstelling aan het OMT en de reactie daarop. Het OMT 
heeft twee aandachtspunten: de lijst met hoog-risicogebieden en het belang 
van de verlenging van het EU/Schengen inreisverbod. 

Voorgesteld besluit MCCB 

Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afd. Luchtvaartveiligheid 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 	
10.2e 

senior Beleidsmedeweriter 

WECminienw.n1 

IMMOME 
Coórdinerend 
Beleidsmedewerker 

©minienw.nl 

Datum 
8 april 2020 

Kenmerk 
IENW/BSK-2020/68462 

1  Het personenluchtverkeer Is inmiddels met 97% afgenomen op Schiphol. Ter illustratie 
het totaal aantal inkomende passagiers op Schiphol vanuit alle landen met een 
vliegverbod bedroeg op dinsdag 7 april jl. 25 passagiers. Deze waren allen afkomstig uit 
Oostenrijk. Daarnaast kwamen 88 passagiers uit New York aan op Schiphol (Inclusief 
transit). 
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TOELICHTING 

1. Inreisverbod van buiten Schengen/EU/VK voor niet essentiële reizen  
conform voorstel EC  

Tot 18 april 2020 geldt een inreisverbod met aangescherpte 
toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen van 
buiten het Schengen/EU/VK-gebied. Het gaat om een inperking voor alle niet 
noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen met een aantal 
uitzonderingen. De Europese Commissie heeft op 8 april 2020 aan de lidstaten 
voorgesteld om dit inreisverbod met 30 dagen tot 15 mei a.s. te verlengen. 
JenV zorgt voor de Nederlandse implementatie hiervan nadat termijn van 
huidige inreisverbod (18 april a.s.) is verlopen. 

Tot 10 april 18.00 uur geldt een door Nederland ingesteld vliegverbod vanuit 
China, Iran en Zuid-Korea. De verlenging van het EU inreisverbod maakt de 
door Nederland ingestelde vliegverboden vanuit China, Iran en Zuid-Korea 
overbodig. 

2. Thuisquarantaine en verstrekking informatie over Nederlandse maatregelen 

Reizigers uit hoog-risicogebieden krijgen het dringende advies om bij aankomst 
in Nederland 14 dagen thuisquarantaine in acht te nemen en worden 
geïnformeerd over de maatregelen die in Nederland zijn ingevoerd. Voor 
passagiers aan boord van vluchten vanuit de Verenigde Staten en voor 
repatriëringsvluchten uit China, Zuid-Korea, Italië, Iran, Spanje en Oostenrijk 
is deze maatregel reeds operationeel. 

Vanaf 17 april 18:00 wordt deze maatregel uitgebreid naar meer landen. 
Hierbij zal aangesloten worden op de lijst van luchthavens gelegen in gebieden 
met een hoge verspreiding van het COVID-19-virus die EASA bijhoudt. Dit doet 
EASA in afstemming met de lidstaten en op basis van informatie van WHO, 
ECDC en gezondheidsinstituten. De komende week wordt in nader overleg met 

10.2g 

10.2a 
10.2g 
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het RIVM bepaalt welke lijst met welke criteria definitief gehanteerd gaat 
worden vanaf vrijdag 17 april 18:00 uur. 

Reizigers die aankomen uit niet-risicogebieden worden tevens aangeraden om 
14 dagen thuis te blijven. Alle reizigers worden bij aankomst geïnformeerd over 
de in Nederland geldende gedragsregels. Voor reizigers die tijdens de vlucht of 
op de Nederlandse luchthavens symptomen ontwikkelen die kunnen duiden op 
COVID-19 wordt het reguliere protocol van de luchthaven/GGD gehanteerd. 

3. Gezondheidsverklaring voor reizigers uit hoog-risicogebieden  

Introductie van een pre-boarding screening van reizigers uit alle hoog-
risicogebieden naar Nederland in de vorm van een gezondheidsverklaring (zie 
bijlage 3). De verklaring dient voor het boarden te worden ingevuld. 
Maatschappijen dienen hieraan mee te werken. De reizigers moeten het 
ingevulde formulier met zich meebrengen naar Nederland. De KMAR en/of GGD 
kunnen vragen het formulier te overleggen. 

Juridisch wordt op grond van de Wet publieke gezondheid uiterlijk vrijdag 17.  
april om 18:00 uur geborgd dat alle maatschappijen de screening uitvoeren op 
vluchten vanuit hoog-risicogebieden naar Nederland. De minister van VWS 
draagt de voorzitter van de veiligheidsregio die verantwoordelijk is voor de 
luchthaven op de betreffende entry maatregelen door te voeren. De voorzitter 
van de veiligheidsregio kan dit weer opdragen aan de gezagvoerder, de 
luchthaven en/of de luchtvaartmaatschappij. Middels een Notice to Airmen 
(NOTAM) worden de buitenlandse maatschappijen geïnformeerd over de 
vereiste gezondheidsverklaring. 10.2g 

10.2g 

10.2g 

4. Vliegverbod voor reizigers vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden 

Voor verkeer met luchthavens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba als 
bestemming is vanuit diverse landen (zie bijlage 2) een vliegverbod ingesteld 
tot 10 april 2020. De bijzondere kwetsbaarheid met name vanwege de 
beschikbaarheid van adequate gezondheidszorg van Caribisch Nederland is 
hierbij van belang. Omdat het Schengen-inreisverbod niet geldt voor de BES-
eilanden worden de ingestelde vliegverboden naar de BES, in overleg met BZK, 
verlengd tot 28 april 2020. Voorafgaand aan het aflopen van deze 
vliegverboden zal opnieuw beoordeeld worden of verlenging wenselijk is. 
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10.2a 
10.2g 
11.1 

Toewerken naar Europese/internationale geharmoniseerde aanpak 
Naast de bovengenoemde maatregelen, zijn er maatregelen genomen om 
overdracht van COVID-19 tussen passagiers en personeel aan boord van 
vliegtuigen tegen te gaan. Dit betreft maatregelen van EASA voor 
luchtvaartpersoneel en -maatschappijen waaronder: 
• Vliegtuigen vanuit hoog-risicogebieden desinfecteren (verplicht); 
• Speciale pre-caution kits voor vliegpersoneel (verplicht); 
• Beperken in-flight services, aanpassen configuratie passagiers, inpassen in-

en uitstappen; 
• Protocol bij mogelijke besmetting aan boord uitvoeren (tijdens vlucht, bij 

aankomst Schiphol). 
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BIJLAGE 2 - Huidige vliegverboden 
Met luchthavens op Nederlands grondgebied als bestemming: 

Land Einddatum Ingangsdatum 

China (inclusief Hong Kong)  13 maart, 18.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Zuid-Korea  13 maart, 18.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Italië 13 maart, 18.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Iran 13 maart, 18.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Spanje  21 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Oostenrijk  23 maart, 21.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Met luchthavens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba: 

Land Einddatum Ingangsdatum 

EU-landen  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

VK 14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Noorwegen  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Zwitserland  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

IJsland  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Liechtenstein  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

China 14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Iran 14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Zuid-Korea  14 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Canada  16 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Colombia  16 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

Dominicaanse Republiek  16 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 

VS 16 maart, 20.00 uur  10 april , 18.00 uur 
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BIJLAGE 3 - Gezondheidsverklaring 

[los bijgevoegd] 
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ICCb0409G 

Ministry of Health, Welfare and Sport 

Health Screening Form 
TRAVELLER PUBLIC HEALTH DECLARATION 

Keep this Health Screening Form with your travel documents for verification purposes al your destination. 

The information is being collected as part of the public health response to the outbreaks of COVID-19. 
The information may be used by public health authoritles in accordance with applicable nattonal laws of 
your destination. 

The following questions need to be enswered with yes or no: 

Yes 

1 
Are you currently suspected, or diagnosed, with pneumonie or with the 
Coronavirus (COVID-19) infection? 

2 
	

Do you have. or have had, any of the following symptoms in the past 24 hours? 	Yes 

1. Fever 

2. Cough 

3. Runny nose 

4. Sore throat 

6. Shortness of breeth 

If the response to any of the questions above is "yes", then boarding is not permitted, based 
en the local regulations of your destination. 
Passenger information 

Flight number; 
Date: 
Surrianie: 

Truthfully compieted 
Signature 

Version 1.0 

No 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kon inkrijksrelaties 

COVID-1.9 

Caribische delen van 
het Koninkrijk 

~OOM 
«1~ 

.1•6 

Het coronavirus raakt ons allemaal, in Nederland, in de 
Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld. 

Logistiek, vervoer, 
voedselzekerheid, 
handhaving Openbare 
Orde en 
grensbewaking, 
bijstandsverzoeken 

MCCb 9 april 



11.1 10.2g 

Gevraa de besluiten 
1. 

2 



Bereikbaarheid boven- en benedenwindse eilanden 
Bereikbaarheid van de eilanden is essentieel. 

• Sint Maarten (bovenwinds) en Curaçao 
(benedenwinds) functioneren als hub voor vervoer 
van goederen en personen naar de andere eilanden. 
Sint Maarten en Curaçao zijn voor aanvoer van 
goederen als voedsel en medicatie afhankelijk van 
trans-Atlantisch verkeer (zowel vluchten als 
zeevaart, maar met sterke focus op vluchten). 

• Er is een sterke onderlinge afhankelijkheid van de 
Caribische delen van het Koninkrijk voor zorg, 
voedselvoorziening en brandstof (noodzakelijk voor 
watervoorziening). Dit maakt stabiel interinsulair 
verkeer - met name zeevaart - randvoorwaardelijk 
voor leefbaarheid op de eilanden. 



Huidige situatie en voorbereiding veranderingen 

Bereikbaarheid en daarmee functionaliteiten voor zorg, voedselvoorziening en brandstof zijn op dit moment (7/4) 
nog voldoende op orde (zie bijlage 2). 
Noot: door de Lock down op Sint Maarten is de gebruikelijke route voedselvoorziening: internationaal luchtverkeer -> groothandel SXM-
>Sint Eustatius/Saba spaak gelopen, deze eilanden kopen daarom nu direct in de VS in, vervoer via haven Sint Maarten. 

Om de continuïteit van de vitale processen en het welzijn van inwoners te borgen is het van belang de 
bereikbaarheid van de zes eilanden veilig te stellen. De landen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Gelet op de 
onderlinge afhankelijkheden en het belang (lucht-)havens in stand te houden wordt een gezamenlijke voorziening 
voorgesteld in overleg met de landen. We bereiden (met de 3 besluiten op pagina 2) ons voor op een verandering in 
deze situatie langs 4 sporen aan maatregelen: 

a) Monitoren van de situatie en de ketens helpen anticiperen op logistieke uitdagingen, door het instellen van een 
logistiek knooppunt (zie bijlage 1); 

b) Tijdelijk inregelen van trans-Atlantische charters richting Curaçao en Sint Maarten en het afsluiten van contracten 
met commerciële vervoerders voor deze verbindingen; 

c) Het waarborgen van interinsulair vervoer, zoveel mogelijk via de reguliere kanalen, maar indien nodig ook door 
middel van charters/het afsluiten van contractuele afspraken; 

d) Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand, die in het geval van noodzaak en een verzoek om 
bijstand snel opgeschaald kan worden om een bijdrage te leveren aan vitale processen, zoals bijvoorbeeld 
interinsulair verkeer ten behoeve van de voedselzekerheid, verdere versterking van de handhaving openbare 
orde, grensbewaking of eventuele medische ondersteuning voor niet-covid gerelateerde spoedeisende zorg. 



Randvoorwaarden/uitgangspunten 

• Zo min mogelijk marktverstorende maatregelen treffen. 
• Maatregelen gelaagd inzetten, de supply chain zoveel mogelijk intact houden. 
• Het is noodzakelijk de economie zoveel als mogelijk in stand te houden om 

wegvallen van leveranciers en transportbedrijven te voorkomen. 
• Opdrachtgevers betalen een marktconforme prijs voor diensten/transport. 
• Voorkomen dat luchthavens en havens uitvallen omdat zij in onvoldoende mate 

operationeel zijn. 
• Gegeven de bijzondere omstandigheden zijn de maatregelen noodzakelijk, het 

is evident dat hiervoor geen middelen zijn gereserveerd bij de betrokken 
ministeries, de beschikbare budgetten ziin hiervoor niet toereikend.  



Bijlage 1: Logistiek knooppunt 

Er wordt een interdepartementaal Logistiek CoCkdinatie Centrum voor het Caribische deel van het 
Koninkrijk (LCCC) opgericht met als doel de bereikbaarheid en daarmee de zorg, voedselvoorziening 
en brandstof zeker te stellen zonder markt buiten spel te zetten. De betrokken departementen stellen 
capaciteit beschikbaar, BZK stelt een kwartiermaker aan. Het LCCC werkt zoveel mogelijk samen met 
lokale partijen. Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap worden organisatorisch van elkaar 
gescheiden. 

Het LCCC heeft de volgende taken: 
1. Het monitoren van logistieke stromen t.b.v. vitale processen. 
2. Cotirdineren en organiseren van de transportbehoefte ten behoeve van voedsel, personen, 

medische zorg en brandstof. 
3. Cordineren en organiseren voedselketen (toelevering) bij verstoringen (vervangende leveranciers, 

noodpakketten). 
4. Zoveel als mogelijk in stand houden van de bestaande supply chain door eventuele risico's af te 

dekken door middel van garantstellingen. 
5. Rapportage: het LCCC rapporteert (sitrap) dagelijks aan de betrokken departementen (BZK, VWS, 

I&W, LNV, Defensie, BZ) en (ei-)landen over de situatie per eiland. 



Geen beperking en risico's voor bereikbaarheid 

Lichte beperkingen en risico's voor bereikbaarheid 

Zware beperkingen en risico's voor bereikbaarheid 

Oranje 

Bijlage 2: Overzicht bereikbaarheid Caribische 
delen van het Koninkrijk 

Toelichting 

Haven: 

Luchthaven: 

- De havens zijn technisch en operationeel goed te bereiken. Er gelden restricties t.b.v. volksgezondheid. 
- Bereikbaarheid voor personen is zeer beperkt; toeristen en crew worden geweerd. Alleen inwoners en personen met 

een cruciale functie mogen aan land, al dan niet in quarantaine. Reguliere vracht mag de haven aandoen.  
- De luchthavens zijn nu nog operationeel. Men laat geen passagiers toe. 
- Langere termijn: het luchtvaartsysteem (luchtvaart maatschappijen, de flight services en de logistieke afwikkeling op de 

luchthavens) zou bij onvoldoende financiële buffer kunnen omvallen met negatieve effecten op de verbindingen tussen 
de eilanden. 

Lucht- 
verbindingen: 

- Maatschappijen vliegen enkel als het commercieel rendabel is. Dit kan voor problemen zorgen m.b.t. vervoer van 
medische producten, voeding, goederen en personeel voor vitale functies. 

11.1  
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Bijlage 3: Beeld situatie (8/4) 
• Aruba: 77 (+3) bevestigde patiënten 
• Curagao: 14 (+1) bevestigde patiënten, 1 persoon overleden 
• Sint Maarten: 40 bevestigde patiënten, 8 personen overleden 
• Sint Eustatius: 2 bevestigde patiënten 
• Saba + Bonaire: geen bevestigde patiënten 

• Alle zes de (ei)landen hebben maatregelen genomen in het kader van 
social distancing. Bij de landen zijn deze erg stringent zoals de shelter-in-
place-maatregelen, wat er in meer of minder mate op neerkomt dat 
alleen mensen met een vitale functie op straat mogen en andere 
bijvoorbeeld tweewekelijks om boodschappen te doen. Op Sint Eustatius 
is er een noodverordening ingesteld omdat ook daar besmettingen zijn 
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Bijlage 4: Overzicht bijstandsverzoeken - Defensie 



Overzicht bijstandsverzoeken - VWS 
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Overzicht bijstandsverzoeken VWS 



ICCb04091 

Combi-voorstel: 
Nationaal Coordinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

1. Proces flexibele vervolgaanpak + 
eerste stappen 1,5m samenleving 



03/04 
Verspreiden 

maatregelenmatrix 
Doel van dit proces is om: 

10/04 
Creëren overzicht 

effecten o.b.v. 
maatregelenmatrix 

Verwerken van 
opbrengst in 
varianten van 

maatregelenpakket 

Overzicht contouren 
protocollen (via EZK) 

Actie: NCTV 

Deadline contouren protocollen sectoren 
gegeven huidige maatregelen 

Actie: alle leden IAO (via EZK) 

07/04 
Deadline overzicht aanpak buitenland 

Actie: BZ 

06/04 
Bespreken effect van maatregelen op 

volksgezondheid/exit-strategie 

Actie: OMT/BAO 

09/04 - 12:00 
Deadline kwalitatieve/beleidsmatige input 

maatregelenmatrix 

Actie: Alle leden 1A0 

09/04 
Deadline kwantitatieve/wetenschappelijke 

input maatregelenmatrix 

Actie: NCTV/CBS/CPB/RIVM/Corona Gedragsteam 

im> 

Uitwerken en onderbouwen - 3 t/m 10 april 

1. Inzicht te krijgen in de effecten 
van een verlenging van het 

bestaande maatregelen na 28 
april; 

2. Optimaliseren van de 
doeltreffendheid van 
maatregelenpakket; 

3. Uitwerken van mogelijke 
benodigde mitigerende en 
handhavingsmaatregelen. 

2 



Behandelen van varianten 
van maatregelenpakketten 
en opdracht uitwerking 
selectie protocollen en 

keteneffecten 
(werkgroep) 

[ 	
15/04 

Informerende briefing 
ICCb/MCCb 

15/04 
IAO 	 15/04 

Uitwerken en 
aanpassen varianten 

en voorbereiden 
verdere 

besluitvorming 

Actie: NCTV + NKCj  

Aanvullen proces 
protocollen 

Actie: werkgroep (via 
EZK) 

21/04 
Versturen 

Kamerbrief & 
Persconferentie 

Evt. bekendmaking 
aanpassingen 

maatregelenpakket 

Vaststellen 
bronbestand + 

publiekscommunicatie 

3 

Besluitvorming  10 t/m  21  april  

16/04 
1*0 

Trechteren 
tot definitief 

voorstel 
maatregelen 

pakket 

Toetsen aan 
actualiteit 

am> 

13/04 
OMT 

Medisch advies - 
selectie protocollen 

[ 

13/04 
Tweede 
Paasdag 
	J 

17/04 
IAO 

Vaststellen voorstel 
maatregelenpakket  en 
voorstel protocollen 

t.b.v. OMT/BAO 

Communicatie-aanpak 
N KC 

r

.  a 	
20/04  

ni 	OMT/BAO 
Advies en validatie 
maatregelpakket 

21/04 
ICCB/ MCCB 
Bespreken en 

vaststellen definitief 
besluit en informeren 

kabinet 

IAO 
Voorbereiding 

besluitvorming en 
formuleren conclusies 

[ Veiligheids- 
beraad 

Informeren over 
maatregelenpakket 

en protocollen 

Verwerken 
input OMT/BAO 
& Voorbereiden 

Kamerbrief 

Actie: NCTV en 
Actie: NCTV & VWS, 	 VWS 

12/04 of 19/04 
Catshuisoverleg 

Reflectie op 
maatregelen- 

pakket 



Transitie crisisorganisatie: van sprintfase naar 
projectorganisatie 

1. Crisisfase (sprint) — NCTV, VWS + departementen IAO/ICCb/MCCb 
• Gericht op: Bestrijden van de crisis op basis van medische adviezen RIVM; 
• Doel te komen naar: 

o Zorgsysteem niet langer overvraagd (IC-capaciteit) 
o RO-getal kleiner dan 1 
o Voldoende testcapaciteit 
o Voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing 
o Meetinstrument effecten transitie beschikbaar (om snelle opleving te kunnen detecteren) 

• We willen toe naar stabiele situatie waarin bovenstaande gerealiseerd is. Op basis daarvan overgang naar langduriger 'nieuwe normaal'-maatschappij. 
• Parallel wordt gewerkt aan steunmaatregelen voor economie. 
• Besluitvorming via ICCb/MCCb dmv. proces flexibele vervolgaanpak. 

2. "Het nieuwe normaal" (marathon) — SGO + projectorganisatie i.o. (aansluiting op lokaal) 
• Gegeven stabiele situatie, maatschappij vormgeven op basis van blijvende medische maatregelen RIVM. 

o Sociaal/maatschappelijk 
o Financieel/economisch 
o Medisch indien noodzakelijk 

• Samenhangend vraagstuk is de uitwerking van steun- en herstelplan 

• Conclusie: tijdelijke aanpak protocollen is onderdeel crisisfase (sprint) en moet in projectorganisatie bestendigd worden in project 1,5 
samenleving (gericht op maatschappij en economie) 

4 



Nationaal Coiirdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

2. Uitwerking protocollen in 
crisisfase 



Uitwerking protocollen in crisisfase 

Alle departementen wordt gevraagd om voor het eigen domein 
protocollen op te stellen, danwel op te laten stellen door 
maatschappelijke partners zelf. 
A. Voor sectoren die niet vanuit overheidswege gesloten zijn: 

protocollen ontwerpen voor veilig werken en samenleven, en deze 
breed uitdragen. 

B. Voor sectoren die nu gesloten zijn, protocollen ontwikkelen hoe 
deze, obv medisch advies, geleidelijk geopend kunnen worden. 
Meest urgent: onderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld goed 
denkbaar: restaurants, bioscopen, sportscholen. 



Inhoud protocollen 

• Richtlijnen waarmee veilig gewerkt kan worden 
binnen bredere COVID-19 maatregelen 	 Afstand 

• Afstand houden 
• Hygiëne 

• Maatregelen op gebied van: 

• Bescherming 	 Hygiëne 	 Bescherming 

• Compliance en handhaving is hiervan onderdeel 
• Expliciet, concreet, precies en waar mogelijk met visualisaties 
• Budgetneutraal 
• Publieke sectoren -) Rijk protocol opstellen i.s.m. sectoren en/of 

mede-overheden 
• Private sectoren 	maatschappelijke partners doen zelf voorstel (ook daar in 

afstemming met mede-overheden waar nodig) 

Maatregelen tegen verspreicfrigCovid.19 



Tijdpad en besluitvorming protocollen 
10.2g 



Maatregelen-
pakket 

Wordt weer 
gecheckt door 

OMT en op 
uitvoerbaarheid 

• Private sectoren (niet vallend onder andere 
departementen) 

• Toerisme en recreatie 

Vvv 	• Niet-corcrrazorg 	• Sport (incl. 
4,2 • Verzorgingshuizen 	sportevenementen) 

• Bimenvaart en havens 
1 8CW •• OV erTazirldng 	• Luchtvaart 

EZK 

Dwarsdoorsnijdend 

Financieel- 
economisch 
Internationale handel 

Verkeersstromen 

Werknemersrechten 
Werkgeversbetrokken 
held 

Communicatie 
Gedrag 

Handhaafbaarheid 
& compliance 
Crowd control 

Lijn 2: 

Besluitvorming in crisisfase: eerste uitwerking naar anderhalve metersamenleving 
d.m.v. protocollen 	

MCCb 

ICCb 

lAg2,  

Voorstel tijdelijke werkgroep IAO 
EZK/NCTV/VWS/SZW/FIN 

- in afstemming met VR - 

Protocollen vloeien terug in flexibele aanpak COVID-19: 
driewekelijkse cyclus maatregelenpakket op basis van: 
IJ Medisch & wetenschap (input RIVM, CPB, CBS, etc.) 
LI Beleidsmatige overweging (input dept.) 
CI Uitvoerbaarheid (input Veiligheidsregio's) 
❑ Draagvlak/compliance (input gedragswetenschap) 

• Glashinbouw 	• Markten (met 
• Visserij 	 gemeenten) 

• Funderend onderwijs 
• Beroeps-/hoger 	• Cultuurinstellingen 

onderyn'IS 
• Politie 	 • Gevangeniswezen 
• Rechtbanken 	• Openbare orde 

DEF • '3"e' 

Sa\ • Kinderopvang 	 FIN . D
Oe`"£' 

* Voorbeelden zijn illustratief; uiteindelijk is het aan departementen om te komen tot de juiste groep(en) om protocollen voor te (laten) maken. 
** Daarbij wordt ook geput uit gegevens in het kader van de 'flexibele vervolgaanpak' geldend binnen de crisisstructuur. 

Check op juiste 
toepassing 

maatregelen in 
protocollen (RIVM 

en/of OMT/BA!) 

Lijn 1: 
Samenlevingsprotocollen* 

LNV 

OCV 

J&V 

BZK • Overheidsinstellingen 
• Bouw 
• Democratie & 

verkiezingen 
• Parken (met 

gemeenten) 



Gevraagde besijuijten OCCb: 
In deze presentatie wordt de samenhang tussen de overweging van de 

maatregelen (flexibele aanpak Covid-19) en het opstellen van protocollen 
in beeld gebracht. Daarbij gelden de volgende voorliggende besluiten: 

1. Stemt ICCb in met vervolgaanpak zoals geschetst in voorbereiding 
volgende fase? 

2. Stemt ICCb in met bijgevoegde opdracht (nota) aan dept. tot opstellen 
protocollen? 

3. Stemt ICCb in met voorgestelde werkwijze voor opstellen protocollen? 
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Bescherming 

ICCb0409J 

Opdracht voor opstellen protocollen anderhalve metersamenleving 

Aanleiding 
Er zijn de afgelopen weken ongekende maatregelen genomen om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De maatregelen hebben impact, maar zijn ook nodig. Maar 
dergelijk zware maatregelen hebben ook veel andere effecten. Op de kwaliteit van leven 
in brede zin, op de economie, en via andere kanalen dan corona ook op onze gezondheid. 
Met het oog op deze brede maatschappelijke effecten, moet goed gekeken worden naar 
wat er binnen de medisch noodzakelijke maatregelen wel door kan gaan: de anderhalve 
metersamenleving. 

In de crisisfase waarin we voorlopig zitten, is het daarbij in eerste instantie van belang 
dat er voor zoveel mogelijk maatschappelijke sectoren werkbare protocollen komen, 
waarmee binnen de anderhalve metersamenleving doorgegaan kan worden met 
maatschappelijke en economische activiteiten. 

Opdrachten voor de ministeries  
1. Ontwerp protocollen waarmee samenleven weer mogelijk wordt 
Het draaiende houden van bedrijven en openbare voorzieningen in den brede vergt een 
niet-binaire blik. 

Daarom wordt aan alle departementen gevraagd om voor het eigen domein protocollen 
op te stellen, dan wel op te laten stellen door de sector zelf: 

a) Voor sectoren die niet vanuit overheidswege 
gesloten zijn: protocollen ontwerpen voor veilig 
werken en samenleven, en deze breed uitdragen. 
Protocollen zijn er voor de sectoren detailhandel 
en bouw, en wordt aan gewerkt voor o.a. 
industrie. Doel is dit voor zoveel mogelijk sectoren 
mogelijk te maken. Protocollen bevatten drie 	Hygiëne 
typen maatregelen: 

1. Maatregelen gericht op afstand houden; 
2. Maatregelen gericht op hygiëne; 
3. Maatregelen gericht op bescherming. 

Daarnaast moet elk protocol ingaan op de wijze waarop gedrag van relevante 
actoren (klanten, werknemers, burgers etc.) zodanig beïnvloed wordt dat zij zich 
houden aan deze maatregelen. Daarnaast wordt de wijze waarop door de sector 
zelf (al dan niet in groepsverband via bv. winkeliersvereniging) voor compliance 
en handhaving gezorgd zal gaan worden. 

b) Voor sectoren die nu gesloten zijn, protocollen ontwikkelen hoe deze na medisch 
advies geleidelijk geopend kunnen worden. Meest urgent: onderwijs en 
kinderopvang. Goed denkbaar: restaurants, bioscopen, sportscholen. Ook hierbij 
hierboven genoemde drie typen maatregelen. 

2. Creëer de juiste randvoorwaarden voor de anderhalve metersamenleving 
De anderhalve metersamenleving vraagt meer dan een optelsom van een reeks 
protocollen. Als bijvoorbeeld meer mensen hun normale werk weer kunnen hervatten, of 
weer naar school of sportschool kunnen, creëert dit ook weer extra druk op de publieke 
ruimte en het openbaar vervoer. Ook vragen meer gedetailleerde maatregelen veel van 
de overheidscommunicatie. Dit zijn dwarsdoorsnijdende thema's, die de komende weken 
al spelen en van belang zijn voor alle protocollen. 

Daarom wordt aan een aantal vakdepartementen en het NKC gevraagd om een aanpak 
te ontwikkelen voor deze dwarsdoorsnijdende thema's: 

- Financieel-economisch 

Maatregelen tegen verspreiding Covid•19 

Afstand 



- Internationale handel 
- Verkeersstromen en OV 
- Werknemersrechten (+ ARBO) 
- Wergeversbetrokkenheid 
- Communicatie 
- Gedrag 
- Handhaafbaarheid en compliance 
- Crowd control 

Voor de langere termijn moeten daarnaast ook meer structurele vragen beantwoord 
worden, bijvoorbeeld over het wetgevend kader voor de anderhalve metersamenleving. 
Hiervoor wordt via het SGO een structuur voorgesteld, en daarop wordt in dit stuk dan 
ook nog niet vooruitgelopen. 

Toelichting  
Hieronder wordt eerst ingegaan op het belang om te komen tot een anderhalve 
metersamenleving. Daarna wordt context gegeven voor het opstellen van 
sectorprotocollen. Tot slot worden een tijdlijn en een voorstel voor een governance-
structuur toegevoegd. 

Anderhalve metersamenleving van groot belang 
De genomen maatregelen zijn ingezet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
en blijken effectief. Maar dergelijk zware maatregelen hebben ook veel andere effecten. 
Op de kwaliteit van leven in brede zin, op de economie, en via andere kanalen dan 
corona ook op onze gezondheid. 

Allereerst de zeer brede effecten op de kwaliteit van leven. Isolatie leidt tot verergering 
van eenzaamheid. Er ligt veel druk op ouders om zelf hun kinderen op te vangen en te 
ondersteunen met schoolwerk en tegelijkertijd om vanuit huis te werken. Het langdurig 
uitvallen van fysiek onderwijs komt de kwaliteit ervan niet ten goede en kan zorgen voor 
meer dropouts (en daarmee op lange termijn een daling van menselijk kapitaal). Dit 
effect zal zich waarschijnlijk sterker voordoen bij kwetsbare groepen waardoor ook de 
kansengelijkheid onder druk komt te staan. Social distancing vormt een risico bij 
probleemgezinnen. Er is minder contact met familie en vrienden mogelijk en de gehele 
vrijetijdssector is gesloten, van restaurants en cafés tot theaters, bioscopen en 
sportverenigingen. 

Over de aard en omvang de economische effecten van de maatregelen is nog veel 
ongewis, maar duidelijk is dat effecten enorm zullen zijn. Het CPB heeft een analyse 
gedaan van de mogelijke impact van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021 in 
vier scenario's. In al deze scenario's zal er sprake zijn van een recessie, verslechterde 
overheidsfinanciën en oplopende werkloosheid. De effecten zijn fors: het bbp krimpt in 
2020 met 1,2% tot 7,7% bbp. In drie van de vier scenario's is de neergang dieper dan in 
de crisis van 2008/2009. De werkloosheid loopt in het lichtste scenario beperkt op 
(4,5%), maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021. Voor Frankrijk, Duitsland 
en Engeland wordt geschat dat elke extra maand met forse maatschappelijke restricties 
leidt tot circa 3,5%-afname van het bbp. Noodmaatregelen leggen ook beslag op 
overheidsfinanciën, wat op termijn leidt tot welvaartsverlies (lagere uitgaven aan zorg en 
sociale zekerheid en/of hogere belastingen). 

Vervolgens zijn er ook nu al effecten op de gezondheid en breder op de kwaliteit van 
leven van Nederlanders. Circa 40% van de niet-spoedeisende zorg wordt niet geleverd. 
Niet-acute medische ingrepen worden bijvoorbeeld uitgesteld. Ook huisartsen, GGZ en 
tandartsen leveren minder zorg, terwijl juist tijdig ingrijpen effectief is. Werkloosheid is 
geassocieerd met gezondheidsproblemen als roken, obesitas, drankmisbruik en ook 



zelfmoord. Ten slotte kan isolatie leiden tot eenzaamheid onder ouderen, toename van 
huislijk geweld en depressie. 

Protocollen voor de anderhalve metersamenleving 
Protocollen kunnen een belangrijke rol spelen bij het weer opstarten van 
maatschappelijke activiteiten. Die protocollen gaan in op afstand (hoe houden 
medewerkers anderhalve meter afstand tot elkaar en tot klanten?), hygiëne (wat moet 
met welke regelmaat schoongemaakt worden?) en bescherming (waar komen schotten te 
staan of worden handschoenen gebruikt om overdracht van het virus voorkomen?). 

In veel sectoren zal dit veel creativiteit vergen, in andere sectoren vergt het weinig tot 
geen aanpassingen. Hieronder wordt in meer detail aangegeven wat de rol is van de 
departementen bij de uitwerking van de protocollen en de dwarsdoorsnijdende thema's. 

Opdracht aan de ambtelijke werkgroep onder het IAO  
De coordinatie komt te liggen bij een werkgroep onder het IAO (bestaande uit 
beleidsmedewerkers van de NCTV, EZK, SZW en VWS). Die werkgroep krijgt drie taken: 

• Vraagbaak: voor vakdepartementen t.a.v. protocollen en dwarsdoorsnijdende 
thema's; 

• Coffitinatie: check dat alle protocollen en dwarsdoorsnijdende thema's worden 
uitgewerkt; 

• Voorbereiden besluitvorming: voorbereiden en samenvoegen besluitvorming in 
IAO over de anderhalve metersamenleving, binnen de structuur van de 'flexibele 
vervolgaanpak; 

Lijn 1: Protocollen voor de anderhalve metersamenleving 
De ICCb van 7 april heeft aan alle departementen gevraagd te komen tot 
samenlevingsprotocollen. Dit gaat om richtlijnen waarmee gewerkt kan worden binnen de 
anderhalve metersamenleving. 

Daarbij is het uitgangspunt dat moet worden gewerkt binnen de huidige maatregelen ter 
bestrijding van het Corona-virus; indien deze maatregelen wijzigen, kan dit dus ook 
aanleiding zijn om de protocollen te actualiseren. Ook moeten de protocollen met 
gesloten beurzen kunnen worden afgesloten. Uiteraard moeten ook arbeidsrechten 
geborgd zijn in de protocollen. De protocollen moeten daarnaast zo specifiek en concreet 
mogelijk zijn - waar relevant kunnen visualisaties van de protocollen daarbij helpen. 

Voor sectoren waar de overheid zelf "verantwoordelijk" voor is (bijvoorbeeld vanuit de rol 
van werkgever) ligt de bal daarvoor bij de vakdepartementen zelf, waar relevant in 
afstemming met medeoverheden. Voor andere sectoren is het aan het vakdepartement 
om bijvoorbeeld sociale partners daarvoor te activeren. In overleg met het RIVM wordt 
een proces vormgegeven zodat RIVM medisch advies geeft op de protocollen en aangeeft 
in hoeverre deze passen binnen maatregelen in de brede Covid-19 aanpak. 

Voor de protocollen voor sectoren die niet expliciet gesloten zijn door de Rijksoverheid 
(zoals retail, bouw, industrie) kunnen de protocollen na een check door het RIVM en de 
ambtelijke werkgroep, vastgesteld worden door departementen zelf in overleg met de 
sectoren. Voor de sectoren die wel gesloten zijn (bijv. scholen, horeca) geldt dat de 
protocollen dienen ter voorbereiding op toekomstige besluitvorming over eventuele 
opening. Die besluitvorming loopt in de reguliere route via het IAO, ICCb en MCCb. 

In de afbeelding op de laatste pagina doen wij een voorzet voor mogelijke 
protocolafbakening. Het is uiteindelijk aan de vakdepartementen om een voorstel te doen 
voor welke protocollen daadwerkelijk nodig zijn. 

Lijn 2: Dwarsdoorsnijdend  
Zoals al gesteld in de inleiding is de anderhalve metersamenleving meer dan een som 
van protocollen. Een serie dwarsdoorsnijdende thema's zal uitgewerkt moeten worden 



om de protocollen te doen functioneren. Aan vakdepartementen en het NKC wordt 
gevraagd om de werkgroep te voeden voor wat betreft de dwarsdoorsnijdende thema's. 
Waar mogelijk zal geput worden uit gegevens die er al zijn in het kader van de 'flexibele 
vervolgaanpak' geldend binnen de crisisstructuur. De uiteindelijke besluitvorming op 
hoofdlijnen over de dwarsdoorsnijdende thema's en protocollen vindt plaats in het IAO en 
binnen het kader dat de NCTV schetst voor de 'flexibele vervolgaanpak'. 

Acties en tijdpad 
Wat Wie Wanneer 
Oproep aan alle ministeries: begin met opstellen 
protocollen 

ICCb 7 april 

Bespreking voorstel formulering opdracht protocollen 
en dwarsdoorsnijdende thema's 

ICCb 9 april 

Inleveren eerste opzet (contouren van) protocollen bij 
werkgroep 

Departementen 10 april 

Input vanuit medische invalshoek op protocollen 
Deadline voor protocollen en input op 
dwarsdoorsnijdende thema's voor zover relevant voor 
besluitvorming op de 21 april  
Leveren stuk voor besluitvorming IAO, ICCb, MCCb 
Besluitvorming over opgeleverde protocollen en 
stukken voor dwarsdoorsnijdende thema's cf. 
'flexibele vervolgaanpak' 

OMT 
departementen 

werkgroep 
MCCb 

13 april 
15 april, 
12 uur 

15 april 
21 april 

Doorlopende besluitvorming over protocollen en 
stukken voor dwarsdoorsnijdende thema's in 
driewekelijkse cycli van 'flexibele vervolgaanpak' 
Aanpak voor de anderhalve metersamenleving in 
'transitiefase': structurele vraagstukken, bijvoorbeeld 
ten aanzien van wetgeving, oppakken  

Werkgroep, IAO, 
ICCb, MCCb 

Te besluiten in 
SGO 

Na 21 
april 

Na 21 
april 



D E F • '"'' 

SZ ' ""'"' 

BZK • Overheidsinstellingen verkiezingen 
• Bouw 	 • Parken (met 
• Democratie & 	gemeenten) 
• Douane — FIN 

2_9 i&W • Verkeersstronten 

Besluitvorming in crisisfase: eerste uitwerking naar anderhalve metersamenleving d.m.v. protoco 

or weer 
gecheckt door 

OMT en op 
uitvoerbaarhei 

Maatregelen-
pakket 

Protocollen vloeien terug in flexibele aanpak COVID-19: 
driewekelijkse cyclus maatregelenpakket op basis van: 
Cl Medisch & wetenschap (input RIVM, CPB, CBS, etc.) 
Cl Beleidsmatige overweging (input dept.) 
Cl Uitvoerbaarheid (input Veiligheidsregio's) 
❑ Draagvlak/compliance (input gedragswetenschap) 

EZK • Private sectoren (niet vagendonderandere 
departementen) 

• Toerisme en recreatie 

vvve. • Niet-coronazoig 	• Sport (inc!. 
.•J • Verzorgingshu&en 	sportevenementen) 

18tw • ANaivenverking 
• OV en Taxi 

' Voorbeelden zijn illustratief; uiteindelijk is het aan departementen om te komen tot de juiste groep(en) om protocollen voor te (laten) maken. 
"Daarbij wordt ook geput uit gegevens in het kader van de flexibele vervolgaanpak geldend binnen de crisisstructuur. 

V" tijdelijke werkgroep IA0 
EZK/NCTV/VWS/SZW 

rik 	In afstemming met VR 

Check op juiste 
toepassing 

maatregelen in 
protocollen (RIVM 

en/of OMT/BAI) • Binnenvaarten havens 	J8,„ , • Politie 	 • Gevangeniswezen 
• Luchtvaart 	 V • Rechtbanken 	• Openbare orde 

RWr 
Lijn 1: 

Samenlevingsprotocollen* 

s
i &V • handhaatbaarhei.  & comphance 

BZK • Gro " Witrol 

BZ Internationale 
handel 

EzKing Financieel- 
' "" economisch 

ocv • Funderend ondenkijs onderwijs 
V • Beroeps-lhoger 	• Cultuunnsterirkgen 

Lijn 2: 
Dwarsdoorsnijdend** 

• Markten (met 
gemeenten) l_NV • Vissenj 

SZ r Werknemersrechten 
V V. Werkgeversbetrokkenheid 

NKC commw».«,  e 	 ii  
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Besluiten/afspraken ICCB 9 april 13.00 u (1/3) 

11.1 10.2g 



11.1 10.2g 

4 beslispunten Mccb 

11•111111E•111111•En'''" 
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Besluiten/afspraken ICCB 9 april 13.00 u (2/3) 
• Flexibele vervolgaanpak en uitwerking protocollen (NCW)  

11.1 10.2g 

-› Besluit: 
1. ICCb stemt in met vervolgaanpak zoals geschetst in voorbereiding volgende fase 
2. ICCb stemt in met bijgevoegde opdracht aan dept. tot opstellen protocollen 
3. ICCb stemt in voorgestelde werkwijze voor opstellen protocollen. 
I.v.m lange termijn, breder doordenken binnen projectorganisatie.  
Voorwaardelijk hierbij is zijn: 
- een integrale benadering: consistentie en witte vlekken. 
- borging belangen werkgevers/werknemers organisaties. 	

11.1 10.2g 
 

- Aandacht voor handhaving ( 	 in nieuwe versie van het 
voorstel. 
Aandacht voor creativiteit in huidige voorstel (vanuit sectoren) het woord protocol 
suggereert dat deze ruimte er niet is. 

- Aandacht voor arbo-eisen. 
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-› Besluit: LNV vraagt uit wat er momenteel al ligt en wat de ervaringen zijn. 
Besluit: Voorstel wordt aangepast, 	 Parallel 11.1 

hieraan wordt wel gestart met verkenning t.b.v. besluit op 21 april. 
We richten ons nu op wat loopt er al per departement, vanuit maatregelen matrix 
inbrengen, in werkgroep, rand voorwaardelijk zijn OMT advies en dwarsdoorsnedes. 
Voor 21-4 zal vervolgtraject nog niet aan de orde zijn, dat betreft een bredere vraag dan 
alleen departementaal. 
(in feite 2 sporen; wat kunnen we nu al doen (quickfix) en wat moeten we 
doorschuiven). Deze werkgroep werkt onder crisisstructuur. Tweede fase van het voorstel 
binnen project-organisatie. 
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Besluiten/afspraken ICCb 9 april 13.00 u (3/3) 
3 Concept besluiten voor het Mccb  
ICCb adviseert Mccb akkoord te gaan met de 3 besluiten: 
1. Akkoord op het instellen van een logistiek knooppunt (eigenaar van dit besluit is BZK) 
2. Akkoord met inzetten o de instandhouding van vitale verbindingslijnen 1~1.11 11.1 10.2g 

3.Als back-up optie voorbereiden van (militaire) bijstand 
4 Besluit: Op korte termijn wordt met betrokkenen departement bezien hoe de kosten gedekt worden. 
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Communicatie 
Niet alleen communiceren wat niet kan; ook wat juist wel kan. 
Campagnes gaan eind deze middag lopen. 

1Mccb:2 onderwerpen 
1- 3 besluiten caribisch 
- Verlenging luchtvaart 
+ Afspraak over werkgroep over hoe we gaan werken. 
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