


Overzicht afgekondigde kernmaatregelen: peildatum 28 maart
Maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen:

• Algemene hygiënemaatregelen (was vaker je handen, hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen)

• Houd 1,5 meter afstand

• Gezinsquarantaine (Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar 
ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven) 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat nodig is.
• Groepsvorming van drie of meer personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden (uitgezonderd gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar)
• Beperk bezoek thuis tot maximaal 3 gasten
• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden; afhalen en bezorgen is toegestaan – ook bij 

coffeeshops; 
• Sluiting sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, seksinrichtingen;
• Verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht
• Verbod op uitoefenen van alle vormen van contactberoepen voor zover er geen 1,5 

meter afstand kan worden gehouden (uitzondering van medische beroepen)
• Tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland (i.i.g. vliegverbod Italië, China, 

Iran, Zuid-Korea, Spanje en Oostenrijk). 

• Geen fysiek onderwijs op middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

• Geen fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten

Aanvullende maatregelen:

• VZ veiligheidsregio kunnen locaties (vakantieparken, campings, stranden, winkels, 
markten en parken) sluiten als er geen maatregelen worden genomen om mensen 1,5 
meter afstand te laten houden

• VZ veiligheidsregio hebben de mogelijkheid om via een noodverordening op te treden. 
Ook kunnen er boetes worden opgelegd.

• Verbod op groepsvorming in de publieke ruimte

• Tegemoetkoming voor Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 

• Verruiming borgstelling MKB-kredieten 

• Uitstel betaling belasting 

• Verlaging invorderingsrente en belastingrente 

• Uitstel betaling belasting 

• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs

• Verruiming limiet contactloos betalen 

• Uitzonderingen cruciale beroepen
• Maatregelen in asielketen
• Maatregelen in de mondzorg
• Maatregelen in de GGZ
• Maatregelen in de GHZ
• Maatregelen tav gedetineerden
• Maatregelen voor cultuursector
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Overwegingen bij besluitvorming
Medische overwegingen 
• Volgt OMT/BAO-advies;

Economische overwegingen
• Prognose CPB: negatieve effect van de beperkende maatregelen neemt na drie maanden toe;
• Om dit effect te voorkomen is volledige afbouw van volledig pakket op 15 juni noodzakelijk;
• Effecten van afschalen van delen van huidige maatregelen nog niet bekend;

Sociale overwegingen:
• Steun voor de kabinetsmaatregelen domineert; 
• Onduidelijkheid over verschillende termijnen van maatregelen; eenduidigheid bij besluit verlenging gewenst;
• Nog steeds onzekerheid over effect van COVID op gezondheid van en overdraagbaarheid bij kinderen;

Bestuurlijke overwegingen
• Onderwijs en kinderopvang afhankelijk van resultaten onderzoek (RIVM begin mei beschikbaar); 
• Bij (beperkte) verlenging is er tijd om de effecten van differentiatie van maatregelen te onderzoeken en zo een 

gerichter instrumentarium te ontwikkelen;
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Advies aan ICCb/Mccb
• Overweeg de maatregelen op clusterniveau te besluiten - daarbij zijn de volgende sets leidend;

1. Algemene gezondheidsadviezen
2. Maatregelen ter beperking van het openbare leven genomen op basis van medische indicatie (incl. de huidige vliegverboden)
3. Maatregelen genomen op basis van sociaal-economische impact (kinderopvang en PO/VO)

• Uit de besluitvorming over bovenstaande clusters volgt de besluitvorming over:
4.  Uitvoeringsmaatregelen;
5.  Handhavingsmaatregelen;
6.  Continuïteitsmaatregelen.

• Behoud het verbod op evenementen met een vergunnings- of meldplicht tot 1 juni.
• Benut bij evt. (beperkte) verlenging de tussenliggende periode om differentiatie van maatregelen te 

onderzoeken en uit te werken (1,5-meter economie/exit-strategie); 
• Bereid tijdige besluitvorming voor in de MCCB over vorm en wenselijkheid van evt. verlenging van 

maatregelen.
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