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Aanwezig 

Afwezig 

1. Opening 

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

3. Besluitvorming aanpassing en verlenging maatregelenpakket (NCTV) 
• OMT/BAO-advies (VWS/RIVM) 
• Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging 
• Noodopvang cruciale beroepen 

4. Maximaal controleren (VWS) 
• Corona-apps: Advies over vervolgstappen 

5. Continuïteit vitale processen en samenleving (NCTV) 

6. Zorg voor kwetsbare personen (VWS) 

7. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

8. Caribisch gebied (BZK) 

9. Internationaal 

10. Parlementaire zaken 

11. Communicatie 
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12. Agenda MCCb 21 april 
• OMT/BAO-advies 
• Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging 
• Noodopvang cruciale beroepen 
• Corona-apps: Advies over vervolgstappen 
• Eventueel vanuit vijfhoek: hypotheekpauze en andere fiscale maatregelen 

13. Rondvraag en sluiting 

Nationaal Crisis Centrum 

Datum 
15 april 2020 
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Departementaal vertrouwelijk 

ationaal CoOrdinator 
rrorisrnebestriiding en Veiligheid 

inisterie van Justitie en Veiligheid 

Verslag ICCB COVID-19 



Agenda 

1. Opening 

2. Algemeen beeld 

3. Flexibele vervolgaanpak en anderhalve meter samenleving (NCTV) 

4. Maximaal controleren (toelichting VWS) 

5. Continuïteit vitale processen en samenleving (toelichting NCTV) 

6. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting VWS) 

7. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

8. Caribisch gebied (BZK) 

9. Internationaal 

10. Parlementaire zaken 

11. Communicatie 

12. Punten agenda MCCb 16.00 

13. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en mededelingen 

• Geen opmerkingen 
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2. Algemeen beeld 
• Zie dashboard en omgevingsanalyse op volgende sheets. 
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-",1r• 
Capaciteit is zorgelijk, maar voor de  komend] 
dagen toereikend. Capaciteiten toereikend'  

Totaal aantal positief geteste mensen 

Totaal aantal IC-bedden 

IC-bedden niet bezet 

IC-bedden bezet coronapatiënten 

Aantal personen overleden 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Testcapaciteit 

33.405 (+750) 

Niet bekend 111111~. 
Niet bekend 

1.158 (-16) 

3.751 (+67) 

All1111111~11111111 

Economische 
ontwikkeling algemeen 

t 

Krimp (7,5 % in 2020 volgens IMF). WW-uitkeringen gestegen: horeca en 
catering (+224%), uitzendbedrijven (+143./e), cultuursector (+94./0), onder 
jongeren van 15-25 jaar (+185./e). 

MILIMINElFet~Fl! 

Voldoende opvang kwetsbare personen Groei besmettingen mogelijk door 
andere registratie 

iii mard 

 
Adviseren maatregelen person Mik marim 
buiten ziekenhuis 

Status continuïteit cruciale 
	

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

Zorg voor kwetsbare personen 

Beperken fysieke en sociale contacten Ziekteverzuim hoog, m‘WINI 

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

Continuïteit vitale processen en samenleving 

e Personeel en middelen beschikbaar waardoor Status  cont~ W   primaire proces goed kan functioneren. 

L 

Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 20 april 

Maximaal controleren 
Financieel /economisch 

mi Uitvoering 	 Uitvoering recent gestart 

Effecten maatregelen 

Caribische delen van het Koninkrijk 	 BES 
	

CAS 

Maximaal controleren 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Zorg voor kwetsbare personen 

Financieel/economisch 

Bijstandsverzoeken  

Maatschappelijke effecten 

Draagvlak voor 
	

Risico op toenemend gevoel ongelijkheid t.a.v. financiële steun en 
aanpak/maatregelen 
	

beschermingsmiddelen. Zorgen over effectiviteit, betrouwbaarheid en 
anonimiteit apps. 

Naleving 	 Aangescherpte maatregelen worden breed nageleefd; uitzondering 
vormen groepen jongeren. Ook tijdens Paasweekend werden 
maatregelen grotendeels opgevolgd. 

Handhaafbaarheid 
	

Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven 
Door de langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot 
opvolging, meer druk komen op handhaving. 

Signalen van 	 Uit onderzoek van de AOb blijkt dat leraren zich grote zorgen maken 
maatschappelijke 	 over de veiligheid en gezondheid als de scholen weer open gaan. Ook 
onrust/openbare- 	 aanhoudend tekort aan beschermingsmiddelen in frontline-beroepen 
ordeproblemen 
	

leidt tot steeds meer kritiek. 

Impact van maatregelen op 
	

Groeiend onbehagen over "nieuwe normaal" door negatieve 
de samenleving 	 economische en maatschappelijke context. 

Neveneffecten van de 
	

Aanhoudende angst voor verdringing in de gezondheidszorg. Aantal 
maatregelen 	 zwartrijders in bussen en trams lijkt toegenomen. 



Omgevingsanalyse (1) 
• 

• Volgens media is er een groeiend verschil tussen hoe de samenleving 
en het Kabinet de positieve RIVM-cijfers duiden. Aan de ene kant de 
groep die zegt: "Waarom nog wachten op de 
anderhalvemetersamenleving? Veel ondernemers zijn er klaar voor, 
de samenleving is er aan toe, en de economische schade loopt 
alsmaar op." Aan de andere kant het Kabinet dat 'liever een te kleine 
stap neemt dan het risico op een nieuwe uitbraak door te snel te 
versoepelen'. 

• Die koers lag sinds maandagavond op straat. Media benoemen de 
maatregelen alsof het definitieve MCCb-besluit al is genomen: zoveel 
mogelijk thuisblijven; horeca en winkels blijven dicht; evenementen 
afgelast tot na de zomer; basisscholen en kinderopvang open; 
jongeren meer ruimte te geven om te sporten; opties verkennen om 
contactberoepen toe te staan; en bezoek in verpleeghuizen weer 

6 toelaten. 



Omgevingsanalyse (2) 
• Volgens media blijft het grootste twistpunt de scholen: die zijn enorm 

verdeeld -zowel ouders als leerkrachten als bestuurders. Volgens 
Trouw had het besluit de scholen te sluiten niets met wetenschap te 
maken, maar met maatschappelijke druk. "Hoe groot is de druk nu 
uit de samenleving de scholen weer open te doen?" vraagt de krant 
zich af. 

• Kritiek op de app houdt aan, maar Nederland staat daarin niet alleen; 
ook in Europa neemt draagvlak voor een app af. Onder meer in 
Duitsland, Engeland en Italië groeit de weerstand. Privacy-zorgen 
staan voorop, maar ook praktische uitvoerbaarheid. 

• Volop aandacht voor de dekkingsgraden van de vier grootste 
pensioenfondsen van Nederland die de afgelopen drie maanden zijn 
gekelderd. Miljarden aan pensioenvermogen is verdampt. 
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3. 	Flexibele vervolgaanpak en anderhalve 
meter samenleving (NCTV) 
Toelichting OMT/ BAO advies (VWS/RIVM)  
• OMT-advies is bekend en gedeeld. 
• Start maken met openen basisonderwijs (gedeelde groepen op en 

af). Kinderopvang gelijktijdig opstarten (na de meivakantie) 
• Verwachting is dat er nauwelijks toename is van zorg in ziekenhuis 

en nagenoeg geen IC-zorg 
• In groepsverband kan de jeugd tot 12 jaar sporten. Tot en met 18 

jaar wel met de anderhalve meter maatregel 
• Evenementen spelen een zekere rol bij de verspreiding 

• Contactberoepen: Met extra zorgvuldigheid kunnen tandartsen en 
mondhygiënisten opstarten 

• Voor andere contactberoepen is het plan nog niet geheel gereed. 
Er wordt nog gewerkt aan een breder afwegingskader ivm pbm's 

8 



• Bezoekersregeling voor verzorgingshuizen is nu nog niet 
opportuun. Er loopt een aantal pilots. Op korte termijn worden 
eerste resultaten verwacht. 

• Basisregels blijven intact 

9 
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Verhelderingsvragen OMT-advies 
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Ontwikkelingen' in buurlanden 
Uitvoerbaarheid 
Communiceerbaarheld 

-1, 

Afwegingskader flexibele vervolgaanpak 

• OMT-advies (maatregelenirandvocirwaarden die ob medische grond noodzakelijk zijn). 

• Maatregelenmatrix: effect van maatregelen o.b,x beleldsmadge en wetenschappelijke Input;  11 
• Plotten van maatregelen In assenstelsel "gezorxlheidsrislco vs maatschappelijke Impact". 

• Impact op het openbaar vervoer 
• Impact op gebruik publieke ruimte (hoe'veelheid Trammen. op straat) 
• Impact op handhaafbaarheid 
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Kernboodschap maatregelen 
Toelichting op contouren boodschap kabinet 
Startboodschap  
!Het draait om het perspectief. We zijn nog erg kwetsbaar en nog 
lang niet. 
We gaan langzaam naar anderhalvemeter samenleving 
Dit vraagt van ons gezond verstand en zelfbeheersing. 

Maatregelen algemeen:  
Allergrootste deel van de maatregelen blijven van kracht tot 19 mei. 
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Onderwijs en BSO, KDV en speciaal onderwijs:  
Besluitvorming zo dicht mogelijk bij OMT-advies. 11 mei start 
onderwijs met halve bezetting totdat er meer gegevens zijn. Reden is 
om vertrouwen langzaam om te bouwen. 
Positie leerkrachten gelijktrekken met zorgpersoneel. Zelfde 
voorzieningen. (anders dan BOA's, handhavers). Daarnaast 
monitoring en surveillance programma voor docenten. 

Vragen n.a.v. onderwijs?  
Vervoerders speciaal onderwijs en ander OV: uitzoekvraag tot 11 mei 
Voortgezet onderwijs: datum voorbereiden op te starten op 1 juni 
(i.v.m. de OV-vraag) 
Wat betekent de anderhalvemeter voor de fiets? 
Voorstel IenW: werkgroep hoe vervoer weer op te starten. Opdracht 
wordt verder gedefinieerd. 
15 



Gezondheid van jeugd:  
Gemeenten (wethouder Sport) in de lead te zetten dat er onder 
toezicht kan worden getraind. Aanleiding is voornamelijk het beheer 
van de sportfaciliteiten. Onder georganiseerdheid buitensport 
mogelijk maken. Daardoor is toezicht mogelijk. Dit wordt de 
komende weken uitgewerkt. Vanaf 28 april. 
Leeftijdsgrens is overwogen. T/m 18 jaar zijn de risico's kleiner. 
iSportverenigingen gaan alleen open voor de jeugd (dus bijvoorbeeld 
blijft de tennisbaan blijft dicht) 

Topsport:  
!Mogen individueel trainen. Mag ook binnen. Wel met de 
anderhalvemeter afstand. Minister van Sport pakt dit op met de 
koepels voor verdere uitwerking. 
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Contactberoepen:  
iEerst afwegingskader voor pbm's buiten de zorg. Wat betekent dit 
voor de beschikbaarheidsvraag en hoe gaan we daarna prioriteren. 
Ook OV is hier een belangrijk onderdeel van. 
Gepland is dat kader volgende week gereed is. 

Evenementen:  
De huidige maatregelen worden verlengd tot 1 september voor alle 
evenementen. 
Vergunning- en meldplichtige evenementen. 
Uitwerking van protocollen in de sectoren kan betekenen dat voor 1 
september er gedeeltelijke openingen zijn. Blijft situatieafhankelijk. 
Ook dit heeft een grote impact op dwarsdoorsnijdend thema vervoer. 

17 



Afsluitend met oproep om gezond verstand te gebruiken en te blijven 
houden aan de geldende maatregelen. 
!IC-bezetting loopt terug door het beperken van de contacten. Dus zo 
min mogelijk verplaatsingen. 
IenW: go local en graag toevoegen dat OV geen uitje is. 

Aanvullende opmerkingen  
!Besluit bezoek in verzorgingshuizen?: 1 of 2 vaste bezoekers 
toelaten. Ja, echter in verpleeghuizen (nog) niet. 

BSO: alleen naar BSO als je naar school bent geweest. (NB: BSO 
verzorgt opvang voor verschillende scholen) 
!Noodopvang alleen cruciale beroepen. 
IKDV gaat open. 
In overleg om 15.00 wordt dit verder uitgewerkt. 
18 





( Woensdag 29 
april 2020 

IAO 
ICCb/MCCb 

1
, 

Woensdag 29 
april 2020 
Verwerken 
opbrengst 

Actie: NCTV 

Donderdag 30 
april 2020 

Opleveren eerste 
concept voorstel 

maatregelen 
Actie: NCTV 

	 ■►` 
Donderdag 23 april 

2020 
- Uitvraag input t.b.v. 

besluitvorming 
maatregelenpakket 
bij departementen; 

- Adviesaanvraag 
planbureaus en 
experts. 

Actie: NCTV 

ime 

( Zaterdag 25 
april 2020 

Catshuisoverle 
9 

( Dinsdag 28 april 
2020 

Deadline input 

mise 

Vrijdag 1 
Mei 2020 

Concept ter 
bespreking in 

IAO en MR 
(consultatie 5- 

hoek) 

Week 2 

20 

[ Zondag 3 mei 
2020 

Catshuisoverle 
9 

Reflectie op 
eerste concept 

• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 

Week 1: 23 april t/m 3 mei 



Donderdag 7 
mei 2020 
Definitief 
pakket + 

vraag- 
articulatie 

OMT 
voorbereiden 
(Actie: NCTV) 

[Zondag 10 mei 
2020 

Catshuisoverle 
9 

Reflectie op 
pakket 

Dinsdag 5 
mei 2020 

Bevrijdings- 
dag 

Woensdag 6 
mei 2020 

Beoordeling 
pakket door 
IAO, ICCb en 

MCCb 

	.01 

Week 2: 4 t/m 10 mei 

Maandag 4 
mei 2020 

Verwerken 
commentaar 

IAO, MR, 
Catshuis en 
aanpassen 
varianten 
pa ketten 

(Actie: NCTV) 

• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 

Week 3 

( 	  

Vrijdag 8 mei 
2020 

Versturen 
voorstel t.b.v. 

adviesaanvraag 
OMT 

Vrijdag 8 
Mei 2020 

Adviesaanvraa 
g OMT ter info 

aan IAO en 
naar MR 

	J 
1 
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Maandag 11 
mei 2020 

Advies 
OMT/BAO 

Verwerken 
advies tot 
definitief 
voorstel 

Woensdag 13 mei..\ 
2020 

IAO, ICCB, 
	om* 

MCCB Definitieve 
besluitvorming 

Persconferentie, 
aankondiging 

maatregelen per 18 
mei (?) 

	J 
• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 

Donderdag 14 
mei 2020 

Kamerdebat 

Acties donderdag 14 
mei, nieuwe cyclus: 
- Uitvraag input t.b.v. 

besluitvorming 
maatregelen pakket 
bij departementen; 

- Adviesaanvraag 
planbureaus en 
experts. 

Actie: NCTV 

}

me 

	Dinsdag 12 mei 
2020 

Week 3 

22 



4. Maximaal controleren (VWS) 
• Corona apps, advies over vervolgstappen. Zie volgende sheets. 
• Besluit AKKOORD met voorstel met benoemde aanvulling op de sheet 

conclusie m.b.t. nationale veiligheid en grondwettelijkheid. 
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Conclusie 
• Geen van de getoonde apps was ver genoeg om te voldoen aan 

de gestelde eisen. 
• De publieke beproeving heeft dus gewerkt, want we weten wat 

ons te doen staat namelijk: 

1. Precisering van de epidemiologische eisen van digitale 
ondersteuning 

2. De juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, 
open source, software 

3. Zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van nationale 
veiligheid, grondwettelijkheid (toevoeging), 
informatiebeveiliging, privacy, tegengaan van misbruik, etc 

4. Nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is voor zinvolle 
toepassing 



Gevraagd besluit 
U wordt gevraagd in te stemmen met:  
• Het delen van de conclusie dat er op dit moment geen geschikte 

app voor de ondersteuning van het bron- en contactonderzoek is. 
• Het traject op te komen tot een app ter ondersteuning van het 

bron- en trajectonderzoek voortzetten door: 
➢ Het verder preciseren van de epidemiologische eisen door de 

GGD 
➢ Het samenbrengen van de juiste mensen in een team om te 

werken aan een oplossing, waarbij open source als eis wordt 
toegevoegd 

➢ Het verder waarborgen van informatieveiligheid en privacy 
➢ Het starten van gedragswetenschappelijke begeleiding 

• Daarmee komende maand een besluit voor te bereiden over het 
invoeren van een app ter ondersteuning van het bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 

25 	 MCCB 21 april 



5. Continuïteit vitale processen en samenleving 
Noodopvang: 

Uitgangspunten: 
• gehele openstelling kinderopvang en primair onderwijs 
• noodopvang alleen beschikbaar voor avond, nacht en weekend 
• tijdens reguliere werktijden wordt gebruik gemaakt van normale arrangementen (BSO, KDV, 

gastouders) 

2 dilemma's voor aanscherping: 
1. Geldig voor één of voor beide ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep en/of vitale sector? 
2. Is aanscherping van de lijst van cruciale beroepen wenselijk/noodzakelijk? 4 opties: 

a) Geen aanscherping: maatwerk 
b) Enkel zorg 
c) Enkel zorg, politie, hulpdiensten en mensen die noodopvang verzorgen 
d) Normatieve toets op welke cruciale beroepen en/of vitale processen een 24-uurs karakter 

hebben. 

Het ICCb wordt gevraagd al dan niet in te stemmen met een van de opties voor 
aanscherping van de beschikbaarheid van noodopvang en een uitspraak te doen over de 
dilemma's.  

Wordt meegenomen in het overleg om 15.00. IN samenhang bezien.  
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gt 

6. Zorg voor kwetsbare personen (toelichting 
VWS) 

• Niet besproken 



M 

7. Financieel-economisch (toelichting EZK) 

• Niet besproken 



8. Caribisch gebied (BZK) 

• Niet besproken 



9. Internationaal 
• Niet besproken 



10. Parlementaire zaken 

• Niet besproken 



11. Communicatie Flitspeiling: dalende tendens 

Algemeen: 
• Terwijl het vertrouwen in de maatregelen van de overheid iets 

gestegen is, is tegelijkertijd het begrip voor de maatregelen iets 
gedaald. 

• Steeds meer zorgen over duur en economie. 

Maatregelen: 
• Aanzienlijk minder begrip voor specifiek sluiten van kinderopvang 

en onderwijs. 
• Aanzienlijk minder begrip voor specifiek maatregel thuisblijven. 
• Grote toename van mensen die zeggen naar buiten te gaan voor 

ontspanning. 
• Minder begrip voor sluiting alle eet en uitgaansgelegenheden. 
• Minder begrip voor sluiten recreatiegebieden. 

32 
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32% 
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Onderzoek: maatregelen versoepelen 
Verwachtingen maatregelen versoepeld 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

3 

horeca 	onderwijs 	zorg 	sociale 

*vanaf 28 april 2020 
	 contacten 

voor 1 juni 2020 
voor 1 september 2020 

■ na 1 september 2020 
mi in 2021 of later 

winkelen 	(thuis) 
werken 
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Onderzoek: maatregelen opheffen 

Verwachtingen maatregelen opgeheven 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% — 
50% 	 
40% 	 
30% —
20% 
10% 

0% 
horeca 	onderwijs 

vanaf 28 april 2020 
■ voor 1 juni 2020 
II voor 1 september 2020 
II na 1 september 2020 

in 2021 of later 

zorg 	sociale 	winkelen 	(thuis) 
contacten 	 werken 



Acties communicatie-aanpak 21/4 

• Basis voor langdurige communicatie over maatregelen en 1,5 meter 
samenleving 
+ dilemma's (eigenaarschap, adaptief  timing) 
+ 5 uitgangspunten 'communicatie in tijden van Corona' 
+ communicatie protocollen 

• Output: 11.1 10.2g 



Brontekst: Onderwijs en kinderopvang 
• Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal 

(basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun 
deuren. 

• Basisscholen halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan 
daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. Andere helft van de 
tijd volgen zij onderwijs op afstand. 

• De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de 
scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen 
verschillen tussen scholen ontstaan 

• Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van 
hun kinderen precies betekent 

36 



g4 

Brontekst: sport 
• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 28 april meer ruimte voor 

georganiseerd sporten in de buitenlucht: 
• Kinderen tot 12 jaar kunnen samen buiten trainen. 
• Jongeren van 12 tot en met 18 jaar mogen buiten trainen met 

elkaar, maar dan met 1,5 m afstand ertussen. 
• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen; er 

kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
• Topsporters kunnen individueel de training hervatten als zij 1,5 

meter afstand in acht nemen. 

37 
	 Titel 1 Datum 



04.  

Brontekst: zelfstandig wonende ouderen 

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt 
aangepast. Het advies is met ingang van 28 april: zelfstandig 
wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee 
vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. 
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Brontekst: evenementen 
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede 
verspreiding van het virus. Daarom wordt het verbod op 
evenementen met een vergunning- en meldplicht verlengd tot 1 
september 2020. Ook het verbod op samenkomsten wordt verlengd 
tot 1 september. 

39 
	 Titel 1 Datum 



Vragen besluitvorming maatregelenpakket 
• Definitie culturele evenementen/samenkomsten (noodverordering) 

i.r.t. evenementen meld- en vergunningplicht. 
• Hoe kunnen we behoefte aan perspectief op toekomstige 

verruiming benoemen zonder valse verwachtingen? 

40 
	 Titel I Datum 



12. Punten agenda MCCb 21 april 
• OMT/BAO-advies 
• Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging 
• Noodopvang cruciale beroepen 
• Eventueel vanuit vijfhoek: hypotheekpauze en andere fiscale 

maatregelen 
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13. Rondvraag en sluiting 
• DEF: Hoe komt de vergadercyclus er uit te zien? Komende 

donderdag wordt dit vastgesteld. Hoofdlijn op woensdag I/MCCb. 
Wordt nog verder uitgewerkt 

• Maatregelen via huidige procedure verlengd. Aanwijzing WPG. 
• Voor het vervolg wordt gewerkt aan een tijdelijke 'Coronawet'. 

Wordt uitgewerkt door BZK en JenV. 
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Acties en afspraken ICCb 21 april 13.00u 
Besluitvorming t.a.v. aanpassing en verlenging 
maatregelenpakket: 

Algemeen: 
1.Verlengen van alle huidige maatregelen t/m 19 mei; 
2.Aanpassen van het maatregelenpakket op de volgende punten: 
- Onderwijs & kinderopvang (bso, dagopvang, gastouderopvang) 
- Verlenging verbod evenementen 
- Eerste mogelijkheden voor sport jeugd en topsport 

11.1 10.2g 
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Onderwijs, bso en kdv 
start op 11 mei, met halve bezetting. Reden; langzaam opbouwen, 
stap voor stap. Hierin zit ook het buitenschoolse opvang-deel. 
KDV (0-4 jaar) volledig open 

Vandaag om 15:00 uur nader overleg i.v.m. private contracten met 
instellingen. 
Speciaal vervoer is hierin nog een uitzoek-vraag. 
Verzoek IenW: ook OV meenemen, er gaan kinderen met het OV 
naar school ook in het basisonderwijs. 

11.1 10.2g 

SZW: aandacht voor noodopvang en gastouders 
--> Opletpunt: Basisonderwijs en BSO zijn aan elkaar gekoppeld 

Besluitvorming Noodopvang cruciale beroepen (sheets in verslag) 
wordt meegenomen in overleg van 15.00 om in samenhang met 
opening scholen en kdv te bezien. Geen besluitvorming vanuit ICCb 
voor te leggen aan MCCb 
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(Blik vooruit) voortgezet onderwijs  
Voorbereiding voortgezet onderwijs weer open vanaf 1 juni 
IenW: helderheid op de vraag wat betekent het voor de fietsers en het OV 
(hoe richt je het OV in). 	 Stelt voor 
om werkgroep in te richten t.a.v. OV-vraagstukken ivm impact. 
Besluit: OV en vervoer speciaal onderwijs wordt apart meegenomen naar 
besluit over 11 mei. Nu nog even in de wacht; in afwachting van OMT advies 
volgende week. 

• Er wordt nog gewerkt aan breder afwegingskader in zake de PBM 
(momenteel nog een tekort in de zorg, dus over buiten de zorg wordt nog 
even uitgesteld). 

Gezondheid jeugd  
Gemeenten in the lead, i.v.m georganiseerdheid. Niet alleen voor leden van 
sportclubs maar breder. Komende weken verder uitwerken. 
Proces van organiseren is aan gemeenten. 
Vanaf 28 april moet dit kunnen, onder de beschreven condities. 

Categorie Topsport  

MogenMogen weer individueel trainen; ook binnen, mits 1,5 m. weer 

10.2g 



,Algemene opmerkingen/acties:  
11.1 10.2g 

04_ 

Verzorgingshuizen: 
Besluit t.a.v bezoek in verzorgingstehuizen; nog even niet. Maar hoe kan dit 
op termijn menselijker, wordt bezien en doorgeschoven naar volgende week. 

Evenementen: 
• Besluit: Huidig verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. 
- Onder evenementen verstaan we dan meld- en vergunningplichten. 

Besluit: OMT gaat kijken naar advies over maatregelenpakket voor BES-
eilanden. 
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'Apps:  
Besluit AKKOORD met voorstel met benoemde aanvulling op de sheet 
conclusie m.b.t. nationale veiligheid en grondwettelijkheid. 

Vergadercyclus  
Komende donderdag wort een voorstel (van crisis naar regulier) besproken 
hoe de vergadercyclus de komende tijd wordt georganiseerd. Uitgangspunt 
is I/MCCb op woensdag. 
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Doelen transitiestrategie 

1. Zorg dat virus niet verspreidt onder kwetsbare personen zodat het 
aantal mensen dat ernstig ziek wordt, opgenomen moet worden in 
het ziekenhuis of komt te overlijden zoveel mogelijk beperkt blijft. 

2. Zorg dat het zorgsysteem niet overbelast wordt en borg toegang 
tot kwalitatief goede basiszorg en IC-zorg. 

3. Beperk zoveel mogelijk de schadelijke gevolgen van maatregelen 
voor de maatschappij. 

4. Behoud breed draagvlak voor de maatregelen onder de bevolking. 



Voorwaarden voor versoepeling 
1. Het aantal ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten is 

geruime tijd gedaald (Rt kleiner dan 1); 
2. het zorgsysteem is niet langer overvraagd (IC-bedden COVID op 

700 of minder teruggebracht); 
3. er is voldoende testcapaciteit t.b.v. systematisch testbeleid; 
4. er is voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en 

contactopsporing; 
s. de effecten van wijziging van het maatregelenpakket kunnen 

nauwgezet gemonitord worden, zodat eventuele nadelige 
gevolgen zo snel als mogelijk vastgesteld worden. 
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Onzekerheden 
> Er is nog veel onzeker over de karakteristieken van het coronavirus en over het 

effect van de maatregelen om verspreiding tegen te gaan 
> Kennis die noodzakelijk is voor een wetenschappelijke onderbouwing van 

interventies ontbreekt goeddeels 
> Het OMT acht het essentieel dat deze hiaten zo snel mogelijk opgelost worden 
> Bij gebrek aan kennis baseert het OMT zich op de nu beschikbare (maar 

noodzakelijkerwijs beperkte) gegevens en literatuur, vergelijking met kennis van 
andere respiratoire infecties, ma -thematische modelering en het bijstellen van de 
berekeningen zodra nieuwe gegevens beschikbaar komen. 

> Versoepelen of opheffen van maatregelen gaat gepaard met een onzeker risico 
op toename van de verspreiding van het virus. 

> Bovenstaand betekent dat de leden van het OMT op basis van best available 
evidence en expert opinie adviseren. 



M/ 

Compliance met maatregelen 
> Het OMT benadrukt dat het van groot belang is dat de afgesproken 

maatregelen opgevolgd blijven worden en stelt zich voor dat het een 
uitdaging zal zijn om gedragsverandering voor een langere tijd vast te 
houden. 

> Maatregelen moeten haalbaar zijn en een breed draagvlak hebben onder 
de bevolking, maar tegelijk ook handhaafbaar zijn. 

> Het OMT stelt vast dat strakke communicatie essentieel is en adviseert 
hierbij gedragswetenschappelijke inzichten te blijven betrekken. 

> Mochten maatregelen te snel losgelaten worden of onvoldoende worden 
opgevolgd, dan kan het noodzakelijk zijn opnieuw verregaande 
maatregelen te nemen om de epidemie weer onder controle te krijgen. 



Cri 

Maatregelen voor de langere termijn 
> Essentieel blijft dat de algemene hygiënevoorschriften gehanteerd 

worden 
> dat mensen met klachten thuisblijven, ook als het om lichte 

klachten gaat, totdat zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn 
of tenzij een test uitwijst dat zij geen COVID-19 hebben. 

> Ook huisgenoten van mensen met ernstiger klachten blijven thuis. 
> Deze maatregelen zijn zeer effectief en leveren de belangrijkste 

bijdrage aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. 
> Het OMT verwacht dat het aanvullend voorlopig noodzakelijk zal 

zijn dat iedereen fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt door 
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. 



Onderwijs - adviezen 
> Het OMT schat in dat het risico van openen van de kinderopvang, de 

basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar 
is. 

> Er is binnen het OMT geen consensus of de basisscholen geheel of gedeeltelijk 
kunnen starten waarbij kleinere groepen leerlingen om en om les krijgen. 

> Advies aan scholen is bereid beide scenario's voor en maak je gereed om te 
starten in het voorzichtige scenario. OMT beantwoordt deze vraag voorafgaand 
aan het openen op basis van voortschrijdend inzicht, met name de gegevens van 
verschillende landen in Europa (waaronder de Scandinavische landen) waar de 
scholen inmiddels geopend zijn of open gaan. 

> Het OMT adviseert het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden om 1 maand 
na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang fysiek onderwijs op te 
starten en het fysiek onderwijs zo in te richten dat 1,5 meter afstand geborgd is. 



Onderwijs overwegingen (I) 
> Kinderen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de patiëntenpopulatie. 
> Het verloop van de infectie onder kinderen is mild en leidt tot weinig 

ziekenhuisopnames 
> Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter 

risico te lopen 
> De rol van kinderen in de transmissie lijkt beperkt, al zijn er nog 

onzekerheden omdat de onderzoeken ten tijde van schoolsluiting zijn 
uitgevoerd en nog niet afgerond zijn. 

> De meest waarschijnlijke transmissie is onder volwassen leeftijdsgenoten 
en van volwassen familieleden naar kinderen. Transmissie onder kinderen 
onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza gezien 
wordt, is veel minder vastgesteld en lijkt minder voor te komen. 



Door de zomervakantie zullen eventueel ontstane transmissieketens weer 
doorbroken worden. 

10.2g 

Onderwijs overwegingen (II) 
> Tegelijkertijd heropenen van kinderopvang, lagere scholen en middelbare 

scholen vergroot het risico op verspreiding tussen scholen. 
> Door het voortgezet onderwijs 1 maand na de kinderopvang en de 

basisscholen te openen kan het effect van het openen van de 
kinderopvang en de basisscholen bepaald worden alvorens het voortgezet 
onderwijs gestart wordt. Deze aanpak geeft ook een eerste beeld van het 
gecombineerde effect zodat beter bepaald kan worden of het 
verantwoord is na de zomervakanties fysiek onderwijs op alle niveaus toe 
te staan. 

> 

> 
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Sport 
> Het OMT schat in dat het risico van georganiseerde buitensport, 

zoals trainingen voor teamsport voor de jeugd tot en met 18 jaar, 
beheersbaar is. 

> Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, voor 
zover het trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand 
niet strikt aangehouden hoeft te worden. 

> Het OMT schat in dat het risico van individuele sport voor 
topsporters, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, 
beheersbaar is. 



Ouderenzorg 
> Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op 

besmetting van kwetsbare personen vergroot en daarmee ook de kans op 
introductie van het virus in, en verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. 

> Het OMT adviseert de bezoekregeling op dit moment nog niet aan te passen. 
> Het OMT oordeelt dat nader inzicht in de situatie in de verzorgingshuizen nodig 

is, onder andere door gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit om 
bewoners en medewerkers te testen. 

> Het OMT adviseert tevens kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan 
landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekregeling gebaseerd kan worden. 

> Het OMT steunt nadrukkelijk de wens van verzorgingstehuizen en zorgverleners 
om medewerkers in staat te stellen om bij constatering van een eerste COVID-
19-patient gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen op de 
betreffende afdeling. 



Contactberoepen 
> Het OMT is van mening dat het risico voor de volksgezondheid 

beheersbaar is in het geval van beroepsgroepen die normaliter gebruik 
maken van beschermingsmiddelen, zoals tandartsen en 
mondhygiënisten. 

> Er is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of het 
verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de overige 
contactberoepen op te heffen. 

> Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van 
presymptomatische besmetting in deze setting, en de noodzaak van het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg. 

> Dit vraagstuk wordt verkend in een afwegingskader dat wordt opgesteld 
door de Nederlandse Vereniging voor Arbeid-s- en Bedrijfsgeneeskunde. 
Het komt volgende week beschikbaar en wordt in het eerstvolgende OMT 
besproken. 



ter 

Overige vragen 
> In het OMT is er in afwachting van het afwegingskader voor contactberoepen nog 

geen consensus over het gebruik van adembescherming. Dit vraagstuk wordt in 
het eerstvolgende OMT nader uitgewerkt en besproken. 

> Het OMT acht het van belang dat er voldoende testcapaciteit beschikbaar is om 
personen te testen die bij de versoepeling van maatregelen betrokken zijn. 

> Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met 
het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede 
verspreiding van het virus oplevert. Omdat het OMT niet verwacht dat dit op 
korte termijn verandert adviseert het OMT het verbod op evenementen voor 
langere tijd te verlengen. 
Het OMT stelt dat de sensitiviteit en/of de specificiteit van de nu beschikbare 
sneltesten onvoldoende zijn voor toepassing in de patiëntendiagnostiek. 





Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 20 april 

Niet bekend Totaal aantal IC-bedden 

Uitvoering recent gestart Uitvoering 

IC-bedden bezet coronapatiënten 1.158 (-16) 

.11111111~111111~1~ii Testcapaciteit 

BES CAS Caribische delen van het Koninkrijk 

Beperken fysieke en sociale contacten Ziekteverzuim hoog, maar daalt 

Voldoende opvang kwetsbare personen Groei besmettingen mogelijk door 
andere registratie 

Personeel en middelen beschikbaar waardoor 
primaire proces goed kan functioneren.  10,,M0-2  

Status continuïteit cruciale 
processen 

Risico op toenemend gevoel ongelijkheid t.a.v. financiële steun en 
beschermingsmiddelen. Zorgen over effectiviteit, betrouwbaarheid en 
anonimiteit apps. 

Draagvlak voor 
aanpak/maatregelen 

Aangescherpte maatregelen worden breed nageleefd; uitzondering 
vormen groepen jongeren. Ook tijdens Paasweekend werden 
maatregelen grotendeels opgevolgd. 

Naleving 

Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven 
Door de langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot 
opvolging, meer druk komen op handhaving. 

Handhaafbaarheid 

Groeiend onbehagen over "nieuwe normaal" door negatieve 
economische en maatschappelijke context. 

Impact van maatregelen op 
de samenleving 

Aanhoudende angst voor verdringing in de gezondheidszorg. Aantal 
zwartrijders in bussen en trams lijkt toegenomen. 

Neveneffecten van de 
maatregelen 

!'nxrrrilár. Controleren 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Zorg voor kwetsbare personen 

Financieel/economisch 

Bijstandsverzoeken 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Maximaal controleren 

Totaal aantal positief geteste mensen 	33.405 (+750) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen IMININIMMOW 

IC-bedden niet bezet Niet bekend 

Aantal personen overleden 3.751 (+67) 

Financieel/economisch 

[ ; Economische 
ontwikkeling algemeen 

Krimp (7,5 % in 2020 volgens IMF). WW-uitkeringen gestegen: horeca en 
catering (+224°/0), uitzendbedrijven (+143%), cultuursector (+94°/o), onder 
jongeren van 15-25 jaar (+1850/0). 

Effecten maatregelen 

Zorg voor kwetsbare personen 

Adviseren maatre 	" 
buiten  ziekenhuisaill~:  

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

1 

1 

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

Maatschappelijke effecten 

Signalen van 
maatschappelijke 
onrust/openbare-
ordeproblemen 

Uit onderzoek van de AOb blijkt dat leraren zich grote zorgen maken 
over de veiligheid en gezondheid als de scholen weer open gaan. Ook 
aanhoudend tekort aan beschermingsmiddelen in frontline-beroepen 
leidt tot steeds meer kritiek. 

f.  

P 

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



Zo 
12 
apr 1 

Cijfers 

2.737 	2.823 	2.945 	3.134 	3.315 	3.459 3.601 3.684 	3.751 

Maximaal controleren 

Capaciteiten 
toereikend? 1111MMIIIIMOMOIM.V111111M11111.1~1!" 

 Prognose-cijters 
genoemd in 
technische briefing 25 
maart (NVIC) en 
Kamerdebat. 
NVIC geeft in de 
media aan dat de 
grens van IC- 
capaciteit rond de 
2500 zit in verband 
met beschikbaarheid 
zorg-personeel 

Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	>2400 half 
bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend april 

Totaal aantal 
positief geteste 
mensen 

25,58 
7 
(+1.1 
74) 

26.551 
(+964) 

27.419 
(+868) 

28.153 
(+734) 

29.214 
(+1.06 
1) 

30.449 31.589 32.655 33.405 (+1.23 
5) 	(+1.140) 	(+1.066) 	(+750) 

Ziekenhuisopname 
8.582 
(+196 8.729 

(+147) 	(+210) 	(+188) 	(+182) 	(+156) 	(+129) 	(+110) 	(+75) 
8.939 9.127 9.309 9.465 9.594 9.704 	9.779 

Totaal aantal IC-
bedden 

Niet 
beken 
d 

IC-bedden niet 
bezet 

Niet 
beken 
d 

IC-bedden bezet 
overige patiënten 

Capaciteit is zorgelijk, 
maar voor de komende 
dagen toereikend. 

1.158 
(-16) 
(LCPS) 

1.176 (-
25) (LCPS) 

500 

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

1800 eind 
april 
(spreiding 
1100- 
2700) 

Huidige IC-
capaciteit 

Aantal personen 
overleden 

Aantal 
corona patiënten 
ontslagen 

3 

Ma 13 
apr 

Di 14 
apr 

Wo 
15 
apr 

Do 16 
apr 

Vr 17 
apr 

Zat 18 
apr 

Zon 19 
apr 

Ma 20 
apr 

Prognos 
e 

Toelichting 

1.338 	1.303 	1.279 	1.258 	1.235 	1.201 (- 
(-20) 	(-30) 	(-24) 	(-21) 	(-23) 	34) 
(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 

1.358 
IC-bedden bezet 	(-33) 
coronapatiënten 	(LCPS 

(+94) 	(+86) 	(+122) 	(+189) 	(+181) 	(+144) 	(+142) 	(+83) 	(+67) 



6 apr 17 apr 10 apr 3 apr 1 apr 8 apr 14 apr Toelichting Duiding ■ Bron 

Verloop 
aangesloten 
EPD's 
- T/m 29 

maart was de 
basis 73.000 
clienten. 
- Met ingang 

van 31 maart 
ca. 100.000 
clienten. 
- De 

verwachting is 
dat dit gaat 
toenemen 
omdat meer 
EPDs 
aansluiten. 

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

Alleen 
ebaseerd op 
eg istratie 
SIS (circa 
3.000 EPD's. 

Bevestigde besmettin, 
asis van test 

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

Verdenking van besmetting 	EPD's 1447 	1839 	2079 	2434 	2498 	3024 	3291 	- De beschikbare informatie over (verdenkingen van) 
besmettingen in de verpleeghuiszorg en de 
gehandicapten zorg is uitgebreid. In het dashboard zijn 
nu ook cijfers toegevoegd uit de administratie van het 
RIVM. Het is de bedoeling dat op korte termijn deze 
cijfers samengevoegd worden. Tot die tijd rapporteren 
we nog over de de cijfers uit de ECD' s en de cijfers 
van het RIVM. De cijfers uit de ECD's van 17 april 
laten opnieuw een groei zien van het aantal clienten 
waarbij een besmetting is vastgesteld of waar sprake 
is van een verdenking. Verklaringen voor de groei zijn 
toename van gebruik van de registratie of een 
toename van het aantal besmettingen. Vanwege het 
testbeleid en de registratie effecten zijn de aantallen 
een onderschatting van de werkelijke aantallen. Verder 
blijkt uit de ECD's van leverancier YSIS (70.000 
ECD's) dat er 745 mensen zijn overleden, waarvan er 
470 waren getest en 245 werden verdacht. 
- Het RIVM geeft aan dat het aantal bevestigde 
COVID-besmettingen in verpleeghuizen 4.092 
bedraagt (peildatum 14 april). Daarnaast laten deze 
cijfers zien dat het aantal nieuwe verpleeghuislocaties 
met minimaal bevestigde besmetting daalt. Het aantal 
besmettingen op reeds besmette locaties lijkt echter 
wel toe te nemen. Verklaringen voor de verschillen zin 
dat deelname van de registratie in de ECD' s vrijwillger 
is, terwijl registratie bij het RIVM verplicht is. Ook 
missen een aantal grote zorgaanbieders in Brabant en 
Limburg in decijfers van de ECD' s. 



• Bron 6 apr 1 apr 8 apr 14 apr 3 apr 10 apr 17 apr Duiding Toelichting 

Bevestigde besmettingen op 	RIVM 

I

basis van test 

10 pl

11 

 -Waarvan als overledew 
,geregistreerd 
. . 	,. ...... 	.... 	- -.,. 	

... 

Aantal locaties met minimaal 
1 bevestigde COVID-
besmetting 

% locaties met minimaal 1 
,,e bevestigde COVID-
besmetting 

RIVM 

111111111111111111111111111 
900 
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6 apr 3 apr 14 apr 10 apr 30 mrt 8 apr 1 apr Toelichting Duiding Bron 
Brbn": RIVM 
- Het aantal 
gehandicaptenzorginstelling 

wordt 
600 	Ook in de gehandicaptenzorg is een initat.; 

gestart om covid te registeren. In een 
onlinedatabase worden gegevens registreert.  
Net  als bij de verpleeghuiszorg worden 
afspraken gemaakt om deze gegevens aan te 
leveren bij het RIVM. In deze versie van het 
dashboard zijn de cijfers nog gescheiden. 
Verklaringen voor de verschillen zijn dat de 
onlinedatabase door 58 zorgaanbieders wordt 
gebruikt (vrijwilliger), terwijl registratieb bij het 
RIVM verplicht is. 

Verdenking van besmetting 	Database 

Bevestigde besmettingen op 
basis van test 

Waarvan als overleden 	 RIVN 
geregistreerd 

Bevestigde besmettingen op 	RIVM 
likbasis van test 

Aantal locaties met minimaal 	RIVM 
bevestigde COVID-besmetting 

% locaties met minimaal een 	RIVM 
111, bevestigde COVID-besmetting 

11% 

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

94 

554 

287 

6 



Week 
13 

Week 
14 

Duiding Toelichting Week 
12 Week 9 Week 10 

Week 
11 

ZiekmeldmgéY 	

2;31 

Saldo ziek en beter 

flo, 

Resultaten GHZ 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

Resultaten ZKH 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

Resultaten GGZ 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

1 

-0.10% 

r.W..13" 

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

e 	e s 	ze ac s ee 
hebben betrekking hebben op 

rca 25% van de werknemers in 
onderscheiden zorgbranches. 

er branche worden de volgende 
:gevens gepresenteerd: 

lekmeldingen per week: 
• rcentage werknemers dat zich 

week ziek gemeld heeft 
,_4teken); 

• Betermeldingen: percentage 
werknemers dat zich die week 
beter gemeld heeft (- teken); 
• Saldo Ziek en Beter: verschil 
tussen ziek- en betermeldingen (+ 
meer ziek, - minder ziek). 
Een saldo van +0,5 betekent niet 
dat het ziekteverzuimpercentage 
met precies 0,5 gestegen is. Wel 
betekent een positief saldo dat het 
ziekteverzuim in die periode is 
gestegen en een negatief saldo 
dat het ziekteverzuim is gedaald. 
De gegevens zijn per dag 

beschikbaar. Maar omdat er een 
duidelijk weekpatroon inzit (veruit 
de meeste meldingen aan het 
begin van de week en daarna 
sterk aflopend) worden de 
gegevens op weekbasis 
gepresenteerd. 

De oorspronkelijke cijfers van 
week 9 tot en met 12 zijn met de 
registratie van week 13 bijgesteld. 
Het aantal vrijwilligers is buiten de 
cijfers gelaten. 

26  €,  2020 



en inren ansa 	Ma 
door het Landelijk Netwerk Veili 
Thuis (LNVT) onder de 26 Veili 
Thuis organisaties (VT's) laat zie 
dat er vooralsnog landelijk gee 
significante verhoging te zien 
vanadviesvra• en en rnekii en 

Inzicht in het aantal mel ingen 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 2: Zorgen voor voldoende opvang van kwetsbare personen 

20 mrt 
	

Toelichting 

Huidige capaciteit in gebruik 
	

1220 	Bedden die momenteel bezet zijn 

Extra capaciteit gerealiseerd 
	

1986 	Bedden die beschikbaar zijn, maar 
nog niet bezet 

Maximaal beschikbare opschaling 	3832 	Beschikbare 	capaciteit 	te 
realiseren binnen geringe tijd 

Totaal aantal bedden  11.111113 i" 

Opvang kwetsbare  f 11111111~1111111 

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

8 



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 

ge e n 

Verpleeghuiszorg 

Gehandicaptenzorg 
	 111110~1~1 

Wijverpleging/thuiszorg 

Jeugdzorg 
	 11111~1111111 

GGZ 

Overig 

9 



Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 4: oproepen om naar elkaar om te zien, zeker naar kwetsbare mensen 

Kwetsbare groepen 
	 Standen 

Aanvullingen in wee 

Zelfstandig wonende gehandicapten 

Mensen met psychische klachten 

Mensen met geen of zeer laag inkomen 

10 



Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde 
middelen voor 
uitvoer proces 

Landelijk 
transport en 
distributie 
elektriciteit 
(A)  

Regionale 
distributie 
elektriciteit 
(B)  

Gasproductie,  1 
landelijk 
transport en 
distributie gas' 
(A)  

Regionale 
distributie gas 
(B)  

Olievoorzieninl 
g (A) 

Internet en 
datadiensten 
(B) 

Internet- 
toegang en 
dataverkeer 
(B) 

 

Spraakdienst 
en SMS',  (B) 

Interconnecti 
viteit 
(transactie- 	), 
infrastructuur,'( 
1/00r 
informatie uit 
basisregistrati 
es) (B) 

Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde 
middelen voor 
uitvoer proces 

Vitaal proces Beschikbaarheid 
personeel 

Benodigde middelen 
voor uitvoer proces 

Cruciaal proces 
	

Beschikbaar 
	

Benodigde 
heid 
	

middelen 
personeel 
	

voor uitvoer 
proces 

Noodzakelijke 
Overheidsprocessen 

Zorg, Jeugdhulp en 
(Maatschappelijke) 
Ondersteuning 

Leraren en personeel benodigd 
op school 

Openbaar ve 

Voedselketen 

„
Transport van brandstoffen 

Inzamelen, transporteren en 
zuiveren van afvalwater 

Inzamelen, transporteren en 
verwerken van afvalstoffen 

Kinderopvang 

Media en communicatie 

Continuïteit 
hulpverleningsdiensten 

111111111111 

Mt. 

Continuïteit samenleving COVID-19 - Vitale en cruciale processen 

m iddels GNSS 
B) 

Drinkwater-
voorziening (A) 

Keren en 
beheren

i 

 

waterkey
(A) 

 

Vlucht- en 
vliegtuigafhand 
eling (B) 

Scheepvaartafwi 
kkeling (B) 

Vervoer van 
personen en 
goederen over 
(hoofd)spoorwe 
ginfrastructuur 
(B) 

Vervoer over 
(hoofd)wegen 
t (B) 

Basisregistraties 
personen en 
organisaties (B) 

Elektronisch 
berichtenverk 
r en 
informatievers 
haffing aan 
burgers (B) 

Grootschalige 
productie/verwerkt( 
ng en/of opslag 
( petro) chomische 
stoffen ( 

Opslag, productie 
en verwerking 
nucleair materiaal 
(A) 

Toonbankbetalingsv 
erkeer (B) 

Massaal giraal 
betalingsverkeer 
(B) 

Hoogwaardig 
betalingsverkeer  1 
tussen banken (B) 

Effectenverkeer (B) 

Communicatie met 
en tussen 
hulpdiensten 
middels 112 en 
C2000 (B) 

Inzet politie (B) 
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 Inzet defensie (B) 

Identificatie en 
authenticatie van 
burgers en 
bedrijven (B) 



250 200 90% 	100% 70% 	90% 40% 30% 20% 60% 5096 140 

Aantal gemeenten met noodopvang 

keNli~ 
50 

Capaciteit noodopvang voor 0-4 jaar 

,i5162é.391 k, 
0% 	10% 

immii~~1~,  
Week 11 

Week 14 

Week 15 

Week 13 

Week 14 

Week 15 

~dat 
0% 10% 20% 
	

40% 50% 60% 
	

90% 102% 

133 

bilifflaffigaii~~ 
*Map ■Onvoldoende • Voldoende  a  Ruim voldoende 

Week. 13 

Week 14 

Week 15 

0% 	10% 

Week 13 

Week 14 

Week 15 

20% 30% 4096 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

147 

1]4 

Is er ook vraag naar nacht- en weekendopvang? 

20% 30% 	 70% 
	 90% 107% 

Week 15 

• ia *Nee 

Continuïteit samenleving COVID-19 - Noodopvang onderwijsinstellingen 

■ Ruim voldoende ai Voldoende 

Capaciteit noodopvang 4-12 jaar 	 In hoeverre zijn dit ouders met bestaande contracten kinderopvang? 

■ Minderheid van de aanvragen 	■ Ongeveer fiftyfifty 	• Meerderheid van de aanvragen 

Hoe zal gebruik noodopvang zich ontwikkelen? 
édillinSátá 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3096 90% 100% 

30 
	

líS 

--Immiworijamiiii~laálmatáiáritm~- 
• het blijft stabiel n het neemt af ■ het neemt toe 

Week 13 

Week 14 

Week 15 

12 



13 

Duiding sociaaleconomische situatie 

- 	-11~IMILMMMén ~Weeds neerwaarts bijgesteld!! 
Informatie over de huidige economische situatie is schaars, maar de 

Ontwikkelingen economie 	beschikbare indicatoren duiden op een sterke krimp. Er zijn grote 
sectorale verschillen. 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt 

Voortgang sociaaleconomische 
maatregelen 

Effecten maatregelen 

De arbeidsmarkt reageert vertraagd: er zijn geen grote effecten in 
maart, maar er wordt een grote dip verwacht in april, afgaande 
op het aantal ww-aanvragen. Personen met een zwakke 
arbeidsmarktpositie, o.a. flexers en bepaalde zzp'ers, zullen de 
grootste klappen vangen. 

Er wordt flink gebruik gemaakt van het noodpakket. 

 1111 

Een voorzichtige conclusie is dat de noodmatregelen het tempo 
van economische verslechtering doen afvlakken. 



Belangrijkste cijfers 

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

- Het aantal nieuwe WW-aanvragen ligt fors hoger dan voor de corona- 
crisis. Echter, de stijging in het aantal WW-aanvragen lijkt wel af te 
zwakken 

- Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en 
catering (+224%), bij uitzendbedrijven (+143%), in de cultuursector 
(+94%) en onder jongeren van 15-25 jaar (+185%). 

- hoewel het aantal binnengekomen aanvragen voor de NOW afneemt, ligt 
het gebruik van de verschillende regelingen hoog. 

14 



Kengetallen - Economie 
Indicatoren Was Huidig Prognose Toelichting 

Zal verder wegzakken in april 0,2 (mrt '20) 3,7 (feb '20) 

Bron: BOVAG 

116 dznd (2019K1) 

~ 

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

Het aantal autoverkopen is ten opzichte van 
vorig jaar met 110/0 gedaald. 

Een stijging tov vorige week, 
maar niet uitzonderlijk hoog. Het 
is afwachten of deze trend 
doorzet. Oploop vermoedelijk 
later zichtbaar in cijfers 

Van alle branches had de groothandel het 
grootste aantal faillissementen, namelijk 16.. 
Rechtbanken nemen enkel nog zelf 
aangevraagde faillissementen in behandeling: 
faillissementen kunnen hierdoor verborgen 
blijven. 

271 (feb '20) 
60 (W12) 
44 (W13) 
69 (W14 .30 
apr) 

86 (W14, 6-10 apr) 
259 (afgelopen 4 weken) 

460 (27 mrt) 
629 (19 feb) 
504 (7 april) 

Na eeM""vMr04 punten lijkt 
de AEX wat te herstellen. De 
markt lijkt een recessie al wat te 
hebben ingeprijsd 

510 op 20 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. 

Week 6 maart: 
6086 inschrijvingen 
2763 opheffingen 

Week 6 april: 
4316 inschrijvingen 
3092 opheffingen (lager dan vorige we 

':Het aantal inschrijvingen per week daalt en de 
Visopheffingen stijgen. chri,Vin•en,•aan,dalen.. 

105.000 (W11) 
105.000 (W12) 
80.000 (W13) 

Het wekelijkse aantal 
pintransacties is met 250/0 
gedaald. De omzet via pinnen 
met 20°/0. 

Het aandeel contactloos betalen is met 10% 
gestegen. Het aantal iDEAL-betalingen in 
webwinkels lag in W14 450/0 hoger dan in 
dezelfde periode vorig jaar, met een totale 
waarde van C1.3 miljard. 

Aantal betalingen: 80.000 (W14, 30 mrt-5 apr) 

n 

 '''.1-1et elektriciteitsverbruik is met omstreeks 20% gedag, 
tov de periode voor corona, en teruggevallen tot het.  
''  iveau dat normaal in het weekend gebruikelijk is.  • 
, .. 

De afgelopen 3 weken is het vrij constant. Dat 
kan een indicatie zijn dat de economische 

.activiteit vooralsnog niet verder daalt. Van de 
daling in het elektriciteitsverbruik is twee 

;derde door de coronamaatregelen. 

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

AEX-index 

Producentenvertrouwen 

Faillissementen 

Autoverkopen 

Inschrijvingen en 
opheffingen Kamer van 
Koophandel 

Betalingsverkeer: 'Deal en 
pin-transacties 

Elektriciteitsconsumptie 

In februari: 
- Eurozone: 51,6 

Duitsland:50,7 
- VK: 53,0 

Frankrijk:51,9 
xlc • n n c 

In maart: 
- Eurozone: 29,7 
- 	Duitsland :35,0 
- VK:37,1 
- Frankrijk:28,9 

k/C• All 0 

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 



>70.000 klanten (90% aanvragen 
gehonoreerd) 

gm 
Kengetallen - Economie 

Zakelijke financiering (cijfers NvB) 

16 

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) 
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Totaal 

Horeca 

Detailhandel 

Persoonlijke dienstverlening 

Groothandel* 

Cultuur, sport en recreatie 

Logistiek* 

Gezondheid 

Bouw 11111111~~111~111. 

Zakelijke diensten 

ICT en media 

Industrie* 

Anders 

45% 
51.% 

30% 
39% 

11111161, 31% 

• zzp 

■ mkb 

Uitgelicht - Economie 
Flitspeiling KvK (gemeten vorige week) 

Verwachte financiële moeilijkheden variëren per sector 

Top 5 - Belemmeringen of problemen als gevolg coronacrisis 
Meerdere antwoorden mogelijk 

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

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 
Verwacht je (met Jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen ais gevolg van de coronacrisis? 
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (r.379) 

Forse afname of helemaal geen nieuwe 
opdrachten/orders 

Klanten annuleren bestaande 
opdrachten/orders of steilen ze uit 

Bedrijf gestoten door overheidsmaatregel en 

Kan vaste lasten (huur, verzekeringen) 
volgende maand niet betalen 

Klanten betalen niet of te laat (debiteuren) 

11111~1111111159%., 

Mar 35%  
33% 

IE Ik zit nu al in financiële moeilijkheden 
Ria, binnen 2 weken 
• Ja, over 2 tot 4 weken 
■ Ja, over 1 tot 2 maanden 

Ja, over 2 maanden of later 
■ Nee, ik verwacht niet of nauwelijks financiële moeilijkheden 
■ Weet ik niet 	 17 
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Figuur 5: Economische gevoeligheid voor de 
coronamaatregelen 

Meest gevoelig 
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n.  Minst gevoelig 

ti 

x 

Uitgelicht - Economie 
Figuur 4: Bijdrage aan het effect van de coronacrisis op de Nederlandse economie 

0,5 

0,0 

-0,5 

-1,0 

-1,5 

-2,0 

Bron: CBS Bron: Ra boResearch 

Rabobank becijferde de economische gevoeligheid voor de coronacrisi. Relatief grote en relatief hard geraakte sectoren hebben een 
groter aandeel in het effect van de coronacrisis. Hoewel de horeca een grote klap krijgt, is het effect hiervan op de totale economie 
toch lager vanwege het geringe aandeel in de economie. Per saldo zijn de sectoren die de grootste bijdrage hebben aan het 
effect op de economie de sectoren 'industrie', 'handel' en 'verhuur en overige zakelijke diensten. 

Op basis van de sectorstructuur van verschillende regio's komt de Rabobank ook tot een regionaal beeld: "Noord-Limburg, 
Zeeuws-Vlaanderen en DelfzijI en omgeving hebben de meest gevoelige economieën voor de coronacrisis. Dat komt door 
het grote aandeel industrie in deze regio's. Flevoland, Zuidwest-Gelderland en Groot-Amsterdam zijn gevoelig, door grote 
handelssector. De minst gevoelige regio's hebben allemaal een grote zorgsector." 

18 



Uitgelicht - Economie 

Financiele astellingen 

Informatie en communicatie 

Zakelijke diensten 

Openbaar bestuur 

Onderwijs 

Cultuur, sport en recreatie 

Groot- en detailhandel 

Overige diensten 

Industrie en energie 

Vervoer 

Bouw 

Zorg 

Landbouw, winning van delfstoffen 

Horeca 

0% 10% 20% 30% 4096 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• Rabobank heeft een inschatting gemaakt van het 
aandeel van de banen in Nederland dat thuis of op 
minstens anderhalve meter afstand kan worden 
uitgeoefend. 

• Bijna 90% van de economische activiteit in 
Nederland kan met ten minste anderhalve meter 
afstand tot anderen plaatsvinden, waarvan 43%-
punt geheel thuis. 

• Voor de horeca, zorg en overige dienstverlening 
(zoals de kappersbranche) is dit problematisch. 

• Het percentage banen is redelijk gelijk verdeeld over 
de veertig regio's. Er zijn wel verschillen binnen 
regio's. Vooral in de regio Amsterdam, Utrecht, Den 
Haag is een thuiswerkeconomie grotendeels mogelijk 
i.t.t. het zuidwesten en noordoosten van Nederland, 
waar minder kan worden thuisgewerkt. 

• Er is geen rekening gehouden met het affect van de 
anderhalvemetereconomie op de productiviteit. 

■Thuiswerken 	 ■ Contactrijk buitenshuis 	 o Contactarm buitenshuis 

Percentage bruto 
toegevoegde waa►de 

Percentage banen 

	

Anderhalvemetereco no mie bultenshuiswerkend 
	

46% 
	

46% 

	

An d e rha lvemetereco nomie th uiswe rIcend 
	

38% 
	 43% 

	

Totale anderhalvemetereconomie 	 84% 
	

89% 
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65,1 

41,0 

35,7 

58,4 

tv.87315- 

Uitgelicht - Economie 
Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro's pre- en post-coronauitbraak 

102,1 Retail 

Foods and Stimulants 

Transport 

Catering, Tourism, Recreation 

Financial Services 

Government, Education, Non Profit 

Media 

Personal Care 

Telecom,IT 

Detergents and Cleansers 

Others 

28,6 

8,4 

2019 ■2020 
20 



Tetaal alle locaties -35% Totaal alle locaties -25% 

Uitgelicht - Economie 
Waar vinden meer of minder pinbetalingen plaats? 
Verschil in aantal transacties op vrijdag 27 maart t.o.v. vergelijkbare dag in 2019 

Soort  pinlocatie 
	 Verschil 

Waar vinden meer of minder pinbetalingen plaats? 
Verschil in aantal transacties in de week t/m vrijdag 10 april t.o.v. jaar eerder 

Soort pirtiocatie 	 Verschil* 

Levensbehoeften 
Supermarkten 

Overige voedingswinkels (incl. tabakswinkels) 

Welzijn (drogisterijen, apotheken, etc) 

Uiterlijk 

Kleding, schoenen, accessoires, sieraden 

Persoonlijke verzorging 

Vrijetijd (spullen) 
Speelgoedwinkels 

Boeken & muziek 

Sport- en fietsenwinkels 

Elektronicawinkels 

Doe-het-ze.W (ind. interieur) 
Overige non-food winkeis 
Vrijetijd (locaties) 

Cafés & restaurants 

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

Vervoer 
Tankstations& parking 

Openbaar vervoer 

Bron: iNG 

Levensbehoeften 
Supermarkten 

Overige voedingswinkels (incl. tabakswinkels) 

Welzijn (drogisterijen, apotheken, etc) 

Uiterlijk 
Kleding, schoenen, accessoires, sieraden 

Persoonlijke verzorging 

Vrijetijd (spullen) 
Speelgoedwinkels 

Boeken & muziek 

Sport- en fietsenwinkels 

Elektronicawinkels 

Wonen 
Bouwmarkten en tuincentra 

Woon- en interieurwinkels 

Overigenon-foodwinkets 
Vrijetijdsbesteding buitenshuis (locaties) 

Cafés & restaurants 

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

Vervoer 
Tankstations & parking 

Openbaar vervoer 

• Gecorrigeerd voor trend 

-11% 
-8% 

-14% 

-37% 
	pintransacties 

-84% 
	 nemen in twee 

-81% 
	weken toe 

-93% 

-30% 
-24% 

-23% 

-47% 

-19% 

0% 
-21% 
-82% 
-79% 

-96% 

-49% 
-42% 

-83% 

-3% 
-3% 

0% 

-39% 

-73% 
-67% 

-90% 

-10% 
-4% 

+2% 

-28% 

-22% 

+37% 
+64% 

-42% 

-12% 
-73% 
-69% 

-96% 

-44% 
-36% 

-82% 



Naar het werk 
Boodschappen en 
drogisterij 

+80% 

+40% 

Baseline • 	 

-40% 

+80% 

+40% 

Baseline 	N ",••••"---A/
‘....v.,...........

„,-- 

-40% 

Uitgelicht - Economie 
Bewegingen op basis van locatiedata van google 

Sat Mar 21 	Sat Apr 11 
-80% 

Sat Feb 29 

-80%  
Sat Feb 29 

+80% 

+40% 

Baseline 

-40%  

+80% 

+40% 
Plaatsen van 
vervoer 	Baseline 
(bijv stations) 

-40%  

Sat Mar 21 	Sat Apr 11 

Retail en recreatie 
(bijv. winkelcentra 
en cafés) 

-80% 	 -80% • 
Sat Feb 29 
	

Sat Mar 21 	Sat Apr 11 	 Sat Feb 29 
	

Sat Mar 21 	Sat Apr 11 



ttg 

Onderzoek - Economie 
- Rabobank en ING verwachten in hun nieuwe ramingen stevige krimp van de Nederlandse economie. 

ING verwacht een krimp van 6 tot 8 procent als het virus snel onder controle komt. Rabobank 
verwacht in hun basisscenario (waarbij de corona-beperkende maatregelen tot 1 juni worden 
voortgezet) een krimp van 5%. 

- Uit onderzoek van Funda blijkt dat een groeiende groep woningzoekers nog steeds gemotiveerd is 
om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. ABN AMRO  en de Rabobank verwachten wel 
een daling van de huizenprijzen en de transacties. Enige huizenprijsbeperkingen zijn in de huidige 
markt niet zeer onwenselijk, wel zorgt het voor een beperking van de binnenlandse consumptie 
beperken. 

- Het Nibud onderzocht de inkomensterugval. Bijna 20% van de Nederlanders ervaarde in maart een 
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. 21% verwacht die ook in april. Onder hen zijn met 
name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. 

- Bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die 
binnen enkele maanden. 

- Het gebruik van het OV is met rond de 87% gedaald blijkt uit de dagelijkse cijfers van de OV-
chipkaart (TLS). 
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De nieuwe ww-aanvragen piekte in W13. Het aantal aanvragen 
WW steeg van W11 (9 - 15 mrt) op W12 (212%), en van W12 op W1 
(46%). Daarna daalde de nieuwe ww-aanvragen. Van W13 op W14 
bedroeg de daling 8% en van W14 op W15 bedroeg de daling 27% 

Het aantal WW-uitkeringen is met name gestegen in de horeca en 
• catering_ .,17.2.2.4)/p 	itzentl bedri ven, ..*_14%), in de cultuursector '• 

85%). 

27.014 (W14) 
29.258 (W13) 
20.007 (W12) 
6.419 (W11) 

'7.868 (W10) 
11.028 	9 

Het is 
vooralsnog 
onduidelijk of de 

ging doorz  

8.317 (W15, 6 - 12 apr) 
Het aantal meldingen ZW is na een stijging in W12 (16-22 mrt) weer 
op het gebruikelijke niveau. 

12.695 (W14) 
13.319 (W13) 
19.131 (W12) 
11.871 (W11) 
10.674 (W10) 
13.574 (W9) 

Het is 
vooralsnog 
onduidelijk of er 
weer een piek in 
ZW-meldingen 
op gaat treden. 

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

Zal toenemen, 
met name voor 
groepen met 
een 
flexcontract. 

273 dznd (mrt '20) 

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

.040 dzdn mrt '20) Zal afnemen. 

Het aantal werkenden is licht gedaald, omdat het aantal 
baanverliezers groter is dan het aantal baanvinders. Het is te 
verwachten dat het aantal baanverliezers verder gaat stijgen en dat het 
aantal baanvinders verder gaat dalen. 

Het aantal werklozen is in maart opvallend genoeg gedaald. Daarmee is 
het werkloosheidspercentage op 2,9% gebleven. Dat is historisch 
gezien erg laag. 

Een groot aantal baanverliezers wordt namelijk niet tot de werklozen 
gerekend, omdat zij niet beschikbaar of niet recentelijk gezocht hebben 
naar werk.De effecten van de coronacrisis op de werkloosheid zullen 
zich waarschijnlijk pas later tot uiting komen. 

Kengetallen - Arbeidsmarkt 
Indicatoren 
	

Was 
	

Huidig 
	

Prognose 
	

Toelichting 

Aantal nieuwe aanvragen 
WW* 

Aantal nieuwe meldingen 
ZW* 

Aantal werkenden 

Aantal werklozen 

* 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. 	 24 



Uitgelicht - Arbeidsmarkt 
Nieuwe WW-ultkeringen - maandmutaties naar sector 
mutatie maart ten opzichte van februari (in 2019 en 2020) 

	

Horeca en catering 	-9% at 	  224% 

Uitzendbedrijven  -2" 	 4396 

Cultuur -18% 	 44% 

	

Vervoer en logistiek 	-3% 	35% 

	

Detailhandel 	-2% OM. 21% 

Overige commerciële crienstveriening 

	

Zorg en welzijn 	-3% 11O%36%   

Le % 

$ Chemische industrie 

irn3r. Groothandel 

-841% Schoonmaak 

me 24%. Bank- en verzekeringswezen 

	

Overige industrie 	-4% Ie 4% 

	

Voeding- en genatmiddelenindustrie 	r 

	

Metaalindustrie, installatie. voertuigen 	-13394.  

	

Overheid 	-9%  ras  4%  
Landbouw, groenvoorziening, visserij  -2h4§40. 

	

Overig 	 1844-2111k1111 

Ondermi-2-1e1811. 

/3"w- 43259i it11111 

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 
• mutatie nieuwe uitkeringen maart 2019 t.o.v. februari 2019 
• mutatie nieuwe uitkeringen maart 2020 to.v. februari 2020 

Nieuwe WW-uitkeringen - maandmutaties naar leeftijd 
mutatie maart ten opzichte van februari (in 2020 en 2019) 

15-25 jaar """ 

43% 

11.1~11 5% 22% 

-3% 	19% 

-3% 	13% 

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 

«mutatie nieuwe uitkeringen maart 2019 t.o.v. februari 2019 
a  mutatie nieuwe uitkeringen maart 2020 t.o.v. februari 2020 

25 

1135% 

25-35 jaar 

35-45 jaar 

45-55 jaar 

55 jaar en ouder 

-5% 



Werkzame beroepsbevolking Baanverliezers Uitstaande WW uitkeringen 

dzd 
500 

200  	 400 

150  	 300 

 

200 

 

9000 

8500 

8000 

- werkzame beroepsbevolking, 15 tot 75 jaar - werk naar niet-beroepsbevolking 
- werk naar werkloos 

- WW uitkeringen 

Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

seizoimpeconloseed 	 seimengecorrigaerd 
dzd personen 	 dzd personen, 3 maanden geleden werkzaam 
9500 	 250 

50 - 	 100 7500 

7000 
	 0  	 0 

2005 	2010 	2015 	2020 
	

2005 	2010 	2015 	2020 	 2005 	2010 	2015 	2020 

Niveau werkgelegenheid in personen licht afgenomen in maand maart, uitstroom begint toe te nemen 

Bron: CBS en UWV. 
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Gewerkte uren per week, totaal werkenden 

uren per week 

40 	 

30 

20 

10 

Begin maart 	 Eind maart 

1111  uren gewerkt op kantoor 
uren gewerkt thuis 

Gewerkte uren per week, werknemers 	 Gewerkte uren per week, zelfstandigen 

20 

10 

Begin maart 	 Eind maart 

'luren gewerkt op kantoor 	 I  uren gewerkt op kantoor 
uren gewerkt thuis 	 uren gewerkt thuis 

uren per week 

40 	 

30 

20 

10 	 

0 
Begin maart 	 Eind maart 

uren per week 

40 

30 

s
u?" 

~PS 

Uitgelicht - Arbeidsmarkt 

Werkenden: 33,1 naar 28,8 (-13%) 	Werknemers: 32,5 naar 28,9 (-11%) 	Zelfstandigen: 37,1 naar 28,7 (-23%) 

Forse daling gewerkte uren na lockdown, vooral bij zelfstandigen. 

Bron: Von Gaudecker e.a. (2020), LISS-panel, N=2.918. 
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Onderzoek - Arbeidsmarkt 
Flexwerkers 
- FNV schat in dat de banen van omstreeks 800 duizend flexwerkers in gevaar zijn. CNV becijfert dat de helft van de 

uitzendkrachten, circa 130 duizend, bijna geen werk of geen werk meer heeft. 

Vacatures 
- Het aantal vacatures op de website van monsterboard is in twee weken gedaald met ongeveer 22%, zo melden Belfi en.  

Borghans in de ESB. Dat is even fors als de daling in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Onderzoek van vacaturesite 
Indeed en van JobDiggers sluit hier op aan (daling van 23% t.o.v. vorig jaar), vooral in de horeca (-53%) en toerisme (-
48%). 

Werkomstandigheden 
- Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer. 

Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV. ISZW geeft aan dat sinds 2 maart er 500 meldingen zijn binnengekomen 
over maatregelen. 

Sociale Zekerheid 
- NRC peilde bij 32 gemeentes het aantal aanvragen bijstandsuitkering: bij de helft (stijging +50% of meer), bij 3 (geen 

stijging) en 6 (lichte stijging) in de afgelopen weken. 

Overig 
- Motivaction liet zien dat de baanzekerheid is afgenomen. 64% zegt zeker te zijn van zijn contract. Een week geleden was dat 

72% 
- Het ILO heeft ingeschat dat het aantal wereldwijde werkuren in 2020K1 zal dalen met 6,7%. Dat is het equivalent van 195 

miljoen FTE. Voor Europa wordt een grotere daling verwacht, namelijk van 7,8% (gelijk aan 12 miljoen FTE). De raming is 
sterk afhankelijk van de duur van de pandemie en de impact van maatregelen. 	
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J., 50,7 	35,0 t 51,2 

mrt 

4. 1,0% 

VS 
China 
Japan 
VK 
Eunagebied 

Duitsland 
frankrijk 

Italië 
Nederland 

Spanje 

68P-groei 
in o5  jaar op jaar 

KI 2020 

F4. 6,0% 

jan 

2,3% 
"g" 3,9% 
,>,> 7,4'4 

r* 3,2% 
8,2% 

g,  9,8% 
3,0% 

'4'13,7% 

40P 9 
k 46,7  
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c`› 3,2% 

feb mrt K3 2019 K4 2019 
12,1% do* 2,1% 

4. 1,8% 

mrt feb 
k 2,8%  

'1,7% 
1,2% 

lt 1,4% 
e 1,2% 
c> 0,5% 

1" 1,3% 

feb jan 

• 8,1% 
,, 9,7% 
4- 2,9% 
4,  13,6% 

,, 3,5% 

=> 2,3% 

5` 7,3% 

r4> 2,9% 

••• 

• 0,6% 
• 1,5% 
• 0,5% 
'0' 2,0% 

4,  1,3% 
t 1,3% 

• 

0 49,6 
27,5" 
47,0 

.0.` 53,0 
'et 51,6 

• 53,3  
ti-  51,9 
▪ 50,1 
t 53,3 
▪ 51,3 

0,5% 
04> 1,8% 

'a" 4,4% 

Inflatie 	 Werkloosheid 
in /*jaar op jaar 	 als % beroepsbevolking ,  

inkoopmanagerindex 
(Phil) 

„50.0kIt PP 

Kengetallen - Internationaal 
Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS blijft hoog. Afgelopen week waren er weer 5,2 miljoen 
nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van de afgelopen drie weken op ruim 22 miljoen komt. 
Hierdoor ligt de werkloosheid nu naar verwachting al op 13,5%. 

De industriële productie in de VS is met 5,5% afgenomen in maart vergeleken met een maand 
eerder (jaar op jaar is de krimp 6,4%). De omzet van de detailhandel lag 8,7% lager dan in februari 
(een daling van 6,2% jaar op jaar). 

Chinese bbp krimpt in het eerste kwartaal met 6,8% (j-o-j). COVID-19 maakt hiermee een einde aan 
een tijdperk van ononderbroken groei dat teruggaat tot eind jaren zeventig. Daarnaast daalde de 
industriële productie in het eerste kwartaal met 8,4%. Verder daalde de winkelverkoop in maart met 
16,6% (j-o-j). 
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Uitgelicht - Internationaal 

30 

20 

10 

-10 

-20 

-30 

-40 
1-1.2007 	1-1-2009 	1-1-2011 	1-1-2013 	1-1-2015 	1-1-2017 	1-1-2019 

—Eurozone —VS —China —Japan —World 

30 

Detailhandelsverkopen ',VOO CV volte JaM 

15-1-2009 15-1-2011 15-1-2013 15-1-2015 15-1-2017 15-1-2019 
—Eurozone —USA —China —Japan 



EU LS die maatregel nemen Achtergrond 

DUI, FRA, ITA, BEL, SPA, DK, 
VE1  OOS, IER, LUX, VK, TSJ, HON 

NL, DUI, FRA, ITA, BEL, SPA, DK, 	VB: DUI ziet ook af van handhavingsmaatregelen en verzuimboetes en 
OOS, TSJ, GRI. MAL, POL, POR, 	vergemakkelijkt aanpassen voorlopige belastingaanslagen 
SLV, SLK, ZWE, EST, LET, LUX, VK, 
BUL, FIN,IER, LIT, ROE 

Bijna alle EU LS 
	

VB: DUI heeft via staatsbank KfW een operatie van 600 miljard 
aangekondigd ter garantie van leningen aan bedrijven en ongelimiteerde 
liquiditeitssteun 

Inkomensondersteuning ZZP & 
MKB 

Ondersteuning parttimers 
Tegemoetkomingen Ziekteverzuim 

Extra FDI screening WIM k 

Exit-strategie omringende landen 
algemeen 

BEL, DUI, FRA, ITA, VK, DK, LUX, 
OOS, SPA, ZWE, ZWI 

Europese landen hebben vergelijkbare maatregelen genomen, maar er zijn 
verschillen (striktheid; afdwingbaarheid; looptijd). Voorlopig bieden de 
exitstrategieën een diffuus totaalbeeld. Afvlakken van besmettingen geldt 
doorgaans als voorwaarde voor afschaling en testen, apps en mondkapjes 
zijn middelen die bij een exitstrategie worden overwogen. 

ca sSit,  

Uitgelicht - Internationaal 
Schematisch overzicht nationale maatregelen EU-27 

Soort maatregel 

Werktijdverkorting 

Uitstel fiscale en sociale 
betalingen (uitstel belastingen en 
premies ter bevordering liquiditeit 
ondernemers) 

Garanties op bedrijfsleningen 

NL, BEL, SPA, ITA, IER, FIN, MAL, 	POR - voor de werknemers die thuis moeten blijven voor de kinderen en 
POR, TSJ, VK, DK, DUI, FRA, ZWE, niet kunnen telewerken. 
POL, LUX, SLV, SLK 
ZWE, OOS 
IER, SPA, ZWE, DK, VK, EST, LET, 	EST - eerste 3 dagen 
SLV 	 SLV - alleen voor COVID-19 patienten 

Fonds ter compensatie 
geannuleerde evenementen 
Flexibiliteit in 
overheidscontracten 
Ondersteuning exportbedrijven  

DK, SPA, EST 

FRA, BEL° 

,,ZWE—OL ,V _LU 



Bedragen Totaal Aantal 

ragen 
- 19 apr) 

De laatste stand van 
zaken: de eerste 78.000 
aanvragen zijn goed voor 
een voorschot van 1,3 
miljard euro en een 
totaalbedrag van 5 miljard 
euro. 

81.500 aanvragen 
(W15, 6 - 12 apr) 

Voortgang uitvoering/ knelpunten 

De NOW-regeling is op maan. -~ april gestart. Het aantal aanvragen is vanaf de eerste 
dag over het algemeen gedaalr 

Van de 81.500 aanvragen in W15 werd het merendeel ingediend op 6 april (38.000), 7 
april (18.500), 8 april (10.500) en 9 april (8.000). Sindsdien zijn er 13.000 aanvragen 
ingediend. 

Er zijn tot nu toe 4.000 afwijzingen. 

Maatregelen 

NOW (Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid) 

Totaalbedrag: C 1 mrd (16 
apr) 

30.000 ondernemingen (16 
apr) 

23.000 ondernemingen (9 apr) 

110.000 (16 april) 
	

269 miljoen euro 
	

Op 13 april stond de teller al op 90.000. Uit de flitspeiling van de KvK blijkt dat 
goedgekeurd (67.250 

	
ondernemers deze regeling het meest relevant vinden. 

aanvragen) 

De mogelijkheden tot uitstel van 
belasting 

Compensatieregeling (TOGS), 
totaalaantallen 

De verwachting is dat dit aantal nog sterk zal gaan oplopen. De inschatting is dat 
mogelijk enkele honderdduizenden ondernemingen hiervan gebruik zullen maken. De 
eerste ondernemingen hebben zich "spontaan" gemeld, het merendeel zal uitstel vragen 
zodra ze de aanslagen van de Belastingdienst ontvangen hebben. 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 

Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers) 

153.500 aanvragen (15 apr) 
	

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

107.500 aanvragen (8 apr) 
	 voor de TOZO. De steekproef dekt 145 van de 154 bevraagde gemeenten. Daarmee 

60.000 aanvragen (1 apr) 
	

dekt de steekproef 39% van de potentiële aanvragers (zelfstandigen die het 
11.000 aanvragen (25 mrt) 

	
urencriterium halen). 

Het aantal wekelijkse nieuwe aanvragen is relatief stabiel en bedraagt ongeveer 45 tot 
50 duizend. 
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Tóelàting WSNP: daling van de in 	-/ 	 eer 
dan halvering t.o.v. maart 2019. instroom stagneert, omdat de rechtbanken alleen 
urgente gevallen behandelen. Wanneer dit wordt opgeheven is de verwachting dat het 
aantal gaat stijgen. 

Update enquête NVVK: 16% van de gemeenten/instellingen schuldhulpverlening heeft 
een stijging van het aantal aanmeldingen schuldhulp, 44% een daling. Cijfers lastig te 

Kerpreteren. Komt mogelijk door wegvallen fysiek contact loketten maar ook effect van 
odmaatregelen (NOW/TOZO). 

334 (Jan 20) 
275 (Feb '20) 
01 (Maart'? 

Maatregelen 	 Totaal Aantal 
	

Bedragen 	 Voortgang uitvoering/ knelpunten 

De sc u  .  u pver ening. 

Aanvragen voor ondersteuning uit 
het calamiteitenfonds Voedselbank 
Nederland 

5 aanvragen - 4 toekenningen Subsidieverstrekking van 
	Nederlands Dagblad  : Voorzitter Voedselbank NL voorspelt dat de voedselbanken door 

(9 april) 
	

€ 4mil calamiteitenfonds 
	

de coronacrisis extra klanten krijgen,. Bij het huidige aantal van 151.000 klanten, komt 
7 aanvragen (16 april) 
	

dat neer op tienduizenden extra bezoekers. 

34 miljoen euro 
gehonoreerd 
88% van de subsidie van 
€ 4 miljoen is gebruikt 

9.150 aanvragen waarvan 334 
gehonoreerd 
5140 aanvragen tot uitstel van 
betaling (17 april) 

BMKB-C 

Qredits 

Regeling cultuursector 

Regeling landbouw (o.a. 
sierteelt) 

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

De meeste uitstelverzoeken zijn in de zorg, detailhandel en horeca. Van de 6000 
ondernemers waar budget voor is hebben 4391 ondernemers in totaal op 17 april (tot 3 
april 4025 en week ervoor 3533) uitstel gevraagd. Het aantal aanvragen vlakt af. 

Voortgang sociaaleconomische maatregelen 
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96 (+1) 68 (+4) ZE Aantal positief geteste mensen totaal 
(sinds gisteren) 
Aantal ziekenhuisopnamen actueel 
(cumulatief) 1 (3) 	 3 (12) 	7* (17*) 

. .. 

Grenstoezicht / opvang migratiestromen 

Voedselvoorziening 
	

1 

Maximaal controleren (incl. zorg 
kwetsbare personen 

St. Eustatius Curaçao 	 Aruba 
	 Sint Maarten 

(cumulatief) 
	 1~11 	 F"~ 

Aantal patiënten overleden totaal 
(sinds gisteren) 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona 

0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 10 (+1) 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 	111.1.1.1 
Beschikbaarheid hulpmiddelen 	 ./111.1111 
Testcapaciteit 

Continuïteit acute zorg in de regie__  

Interinsulair patiëntenvervoer 	9,111~1 

Openbare orde en veiligheid 

Transport van en naar eilanden (vracht) 

Noodzakelijke overheidsprocessen 

2==111111 St. Eustatius Saba ■ 
 

Continuïteit meest vitale processen Curayao 
	 Aruba 	 St. Maarten 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 

*inclusief 1 inwoner uit Saint Martin 



Saba Bonaire Sint Eustatius 

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

Aantal kinderopvang cruciale beroepen 	47 n.v.t. Volgt z.s.m. Volgt z.s.m. n.v.t. 	 n.v.t. 

Aantal personen met loondervingsuitkering 	716 61 22 n.v.t. n.v.t. 	 n.v.t. 

Volgt z.s.m. 	Volgt z.s.m. Aantal aanvragen noodloket ondernemers 	Volgt z.s.m. n.v.t. n.v.t. 

Aantal uitstel van belastingbetaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. Volgt z.s.m. Volgt z.s.m. Volgt z.s.m. 

Volgt z.s.m. 	Volgt z.s.m. Aantal aanvragen BMKB en GO-regeling n.v.t. Volgt z.s.m. n.v.t. 	 n.v.t. 

Volgt z.s.m. 	Volgt z.s.m. n.v.t. Volgt z.s.m. Aantal aanvragen Qredits n.v.t. 	 n.v.t. 

Aruba Curaçao Sint Maarten Sociaal-economische kengetallen 

'Aanta • nrfenkamende oeristen 
- Februari 
- Maart 
- April (peildatum) 

Raming BBP (incl. bron) n.v.t. 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

11111111111111~9 n . v .t . 	 n . v .t. 	 n . v .t. 
Deviezenreserve 

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

(nog) niet 
beschikbaar 

(nog) niet 
beschikbaar 

Aantal aanvragen onderstand corona-
gerelateerd 8 totaal BES (nieuwe aanvragen week 15) 

Caribische delen van het Koninkrijk per land 



St. Maarten Sint Eustatius Aruba Curaçao Saba Bonaire Bijstandsverzoeken 

7 6 6 Aantal afgedaan 2 4 3 

5 Aantal toegekend 3 2 6 5 

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

Aantal ontvangen 

Draagvlak voor aanpak/maatregelen 

Opvolging: Houden mensen zich aan de 
maatregelen? 

Handhaafbaarheid 

Signalen van maatschappelijke 
onrust/openbare-ordeproblemen 

Impact van maatregelen op de  samenlevingffil 

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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conomische steunmaatregelen nemen in belang toe (wie krijgt wel steun, wie niet, hoe lang, hoe veel). Horeca en cultuursector voelen zich 
ierin achtergesteld. 

Versoepelen of verlengen van maatregelen in Europese landen kan druk zetten op discussie over duur en omvang van Nederlandse maatregelen. 
Wankel evenwicht verlengen maatregelen of juist versoepelen: risico op groeiende ontevredenheid samenleving en afname draagvlak versus 
situatie waarin burgers grenzen van maatregelen verder gaan opzoeken bij te grote versoepeling. 
(Internationale) wetenschappelijke discussie over COVID-19 zal voortduren, binnenlandse en buitenlandse kritiek op gevoerd crisisbeleid zal niet 
verdwijnen. 

Hoe wordt totaalpakket maatregelen ervaren en waar 
zitten knelpunten? 

;Groeiend besef van nieuwe realiteit over 1.5m-samenleving, wel zorgen over negatieve sociaal-maatschappelijke en economische vooruitzichten. 
Toenemende onrust over gevolgen binnen diverse economische sectoren, waaronder horeca en cultuursector. 

nrust en ongemak ten aanzien binnen onderwijssector, zowel ten aanzien van gezondheid, leerachterstanden en druk op ouders door 
huisblijvende kinderen. 

.• ernieuwde aandacht voor sterk oplopende achterstanden reguliere zorg leidend tot additionele sterfgevallen (schaduwcrisis). 

Im•ac van maatre •, 	o 	am 

Aandacht voor groepen (jongeren) die maatregelen niet naleven. 
Door langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot opvolging, meer druk komen op handhaving. Hafidhaa aa e 

• Risico op maatschappelijke onrust door toenemende ongelijkheid onder burgers en bedrijven ten aanzien van werkeloosheid, financiële steun 
(verkrijgen kredieten, steunpakketten), veilige publieke omgeving en werkomgeving (beschermingsmiddelen, testen), gebrek onderwijs aan 
kwetsbare scholieren, besmettingen verzorgingstehuizen. 

• Onrust wordt verder gevoed indien (het gevoel heerst dat) steun ongelijk wordt ontvangen, of door onvoldoende draagvlak voor afgezwakte 
maatregelen. 
Continue druk op geloofwaardigheid van overheid, experts en maatregelen. Berichtgeving over maatregelen in het buitenland (versoepeling of 
erlenging, mondkapjes), evenals kritiek vanuit experts op proces rondom de COVID-19 apps en uitgesproken verwachting door landelijke media 

kat apps vermoedelijk niet meer gebruikt zullen gaan worden kunnen overtuigingskracht en geloofwaardigheid overheid aantasten. 

Draagvlak voor maatregelen in de samenleving 

• Aantal Nederlanders dat persoonlijk geraakt wordt door COVID-19 neemt toe. 
• Frontliniepersoneel kan te maken krijgen met overbelasting en traumatische ervaringen, wat kan leiden tot burn-outs en PTSS. 

Sociale-psychologische impact 	 • Zorgen om eenzaamheid onder kwetsbare personen. 
Indien sprake is van versoepeling van maatregelen voor bepaalde groepen (jongeren) vergroot dit gevoelens van ongelijkheid en doet dit een 
extra beroep op mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen die niet onder versoepeling vallen. 

• Vorige week (13/4 - 19/4) stijging t.o.v. vorige week van aantal overlastmeldingen. Met name meldingen van burenruzies, geluidsoverlast en 
jeugdoverlast. Inmiddels ook meer en meer meldingen van groepsvorming in privésfeer, verklaarbaar door het goede weer. 

• Diverse onderwijsvakbonden uiten namens uit leden zorgen over het mogelijk opengaan van scholen. 
Signalen van maatschappelijke onrust/OOV-problemen 	• Aanhoudend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in frontlinie-beroepen leidt tot steeds meer kritiek. 

• Toename van meldingen huiselijk geweld (31/3). 
• Voortdurende discussie invoering 'corona-apps': gevoed door politieke en maatschappelijk zorgen, kritiek van experts en uitgesproken 

vermoedens landelijke media over stopzetten van ontwikkeling van de apps. 

• Maatregelen worden over algemeen breed nageleefd, het weer blijft belangrijke factor. Uitzondering vormen enkele groepen (jongeren) die 
samenkomen, feesten organiseren of op andere wijze maatregelen bewust niet naleven (buitensporters). 

Opvolging: Houden mensen zich aan de maatregelen? 	• Prikkel om maatregelen na te leven staat onder druk door langere termijn, aanhoudende mooie weer, gemis van sociaal contact en versoepeling 
van maatregelen in andere landen. Noodzaak tot zelfdiscipline vermindert bovendien wanneer idee ontstaat dat anderen losser met maatregelen 
omgaan. Komende ramadan (23/4 e.v.) werkt mogelijk extra verzwarend. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 	 Huidig 

Maatschappelijk effect 
	 PI 

• Aanhoudende zorgen over diverse schaduwcrises (economie, zorg, onderwijs) 



lieidai=iidIYaii'VenSfUrteii' van' 
landen/internationale instanties 

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

• Kamerbrief maatregelen vliegverkeer 9/4 zoekt 
aansluiting met Europees vliegverbod (tot 15/5). 

• Communicatie ingezet om toerisme naar NL te 
voorkomen. In nauw overleg met buurlanden. 

• Ministeries stemmen communicatie over derde landen 
met BZ af. 

• Zeker stellen repatriëring, medisch transport en 
goederenvervoer bij maatregelen vliegverkeer. 

• Zorgen over toerisme uit buurlanden. 

10.2a 11.1 

Impact van maatregelen en adviezen 
andere landen op Nederland 

kilting grenzen en ;lieg.\;e4;)oden in veellanden 
:bemoeilijken terugkeer gestrande NL reizigers. 
Nauw overleg met BEL en DUI over 

'grensoverschrijdende kwesties en grensproblematie 

Convenant Bijzondere Bijstand Buitenland 
overeengekomen en in uitvoering. 25.000 personen 
ingeschreven. 22 repatriëringsvluchten uitgevoerd 
met ongeveer 8400 NL'ers en 1350 EU-burgers aan 
boord. Nog enkele vluchten in planning. 
Postennetwerk actief betrokken bij mogelijk maken 
repatriëring. 

• Noodzaak van levering van medische apparatuur en 
hulpmiddelen 

• Het 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. Taakgroep NCW, VWS, BZ, 
MinDef, LOCC, IG werd opgezet. 

Benodigde internationale inzet en steun 

Geopolitieke ontwikkelingen die van 
invloed zijn 

• Europese samenwerking aanpak Corona Crisis 
relevant voor Economische pijler in NL (discussies 
vijfhoek). 

• Impact COVID crisis op Internationale Handel. 

BZ coördineert voorbereiding dossiers Europese 
vergaderingen en levert input voor project Fin/Ec 
maatregelen. 
Ontwikkelingen Internationale Handel worden 
gemonitord door BZ en dienen als input voor project 
Fin/Ec maatregelen. 
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Impact van maatregelen en adviezen 
Nederland op andere landen 

Maatschappelijk effect (vervolg) 
Internationaal 
	

Was 
	 Huidig 

	 Toelichting aandachtspunten 

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

• Beeldvorming internationaal: NL heeft 
zich gecommitteerd aan het helpen van 
andere LS, inclusief bereidheid extra geld 
ter beschikking te stellen om directe 
effecten pandemie het hoofd te bieden: 
Europees steunpakket 9/4 



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. 

Focus van de media ligt, vooral op de discussie rondom het gebruik 
van mondkapjes, de (schrijnende) situaties in zorg- en 
verpleeghuizen, en het onderzoek waaruit blijkt dat 
groepsimmuniteit nog ver weg is waardoor het belang van het snel 

Mediabeeld: welk frame is prominent? Welke gamechangers? 
	

vinden van een vaccin toeneemt. 
Verder veel aandacht voor de toekomstige 
anderhalvemetersamenleving en -economie en welke impact dat 
heeft voor met name scholen, het ov, het bedrijfsleven (zoals 
horeca) en de culturele sector. 

wmmoomiroom  

10.2a 11.1 
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Noodopvang voor cruciale beroepen 
bij gehele openstelling kinderopvang en primair onderwijs 

Aanleiding 
Tijdens de coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op personeel van cruciale beroepen en 
vitale sectoren om zich extra in te zetten. Om medewerkers uit de zorg, politie, hulpdiensten, 
levensmiddelensector etc te faciliteren, kunnen zij een beroep doen op noodopvang. Deze 
noodopvang is zonder extra kosten voor ouders en wordt ook in avonden, weekenden en nachten 
geboden. 

Op 21 april wordt in de MCCb een beslissing genomen over de maatregelen na 28 april. Daarbij 
bestaat de mogelijkheid dat besloten wordt het primair onderwijs en de kinderopvang weer geheel 
open te stellen. Op dit moment wordt de noodopvang voor personeel uit cruciale beroepen en 
vitale sectoren verzorgd door kinderopvang en onderwijs, onder regie van gemeenten. 

De vraag is of de noodopvang doorgezet moet worden nadat scholen en opvang weer open gaan 
voor bepaalde cruciale beroepen. Het doel is en was cruciale beroepen zo veel mogelijk te 
ondersteunen in de combinatie werk en privé in deze uitzonderlijke tijden. 

Uitgangspunt is dat - mits scholen en kinderopvang weer geheel open gaan - in de mogelijk extra 
behoefte aan opvang tijdens reguliere werktijden kan worden voorzien door de kinderopvang en 
scholen, op basis van normale arrangementen. De noodopvang in de avond, nacht en/of weekend 
kan echter niet gegarandeerd worden doordat locaties en personeel van kinderopvang en 
onderwijs weer worden ingezet in het reguliere proces. 
Als het kabinet de noodopvang 24/7 wil blijven aanbieden aan bepaalde groepen moeten hiervoor 
keuzes gemaakt worden. 

Hieronder worden enkele beslispunten voorgelegd. Aan de hand van de belangrijkste factoren 
(organisatie personeel, locatie, en financiën) wordt in een bijlage toegelicht welke problemen er 
nog moeten worden opgelost. 

Beslispunten 
Gaan ICCb en MCCb akkoord met de volgende adviezen: 

• Wilt u noodopvang (avond, nacht, weekend) blijven bieden na de heropening van 
scholen en kinderopvang? 
Wij adviseren u de noodopvang tot een nader te bepalen datum in stand te houden voor kinderen 
van ouders in cruciale beroepen. 

• Wilt u de lijst van cruciale beroepen die een beroep kunnen doen op de 
noodopvang beperken ten opzichte van de huidige lijst? 
Voor de houdbaarheid en betaalbaarheid van de noodopvang adviseren we de lijst te verkleinen tot 
cruciale beroepen met een 24-uurs karakter. 

• Wilt u de noodopvang kosteloos aan blijven bieden? Of wilt u dat ouders uit 
cruciale beroepen betalen voor de opvang? 
Wij adviseren u akkoord te gaan met het zonder extra kosten aanbieden van de noodopvang 
(beperkt tot 's avonds, 's nachts en in het weekend). 
Voor de opvang tijdens reguliere tijden (dit wil zeggen gedurende werkdagen overdag) kunnen 
ouders een contract aangaan met een kinderopvangorganisatie of hun bestaande contract 
uitbreiden. 

• Wilt u de noodopvang centraal of decentraal laten organiseren? 
Wij adviseren u om de coordinerende rol bij noodopvang bij gemeenten te houden. Het netwerk is 
nu gebouwd en lokaal is beter zicht op aanbod en vraag. 



Kernpunten 

A) Voorstel: voortzetten noodopvang voor avond, nacht en weekend/feestdagen 
Als scholen en kinderopvang weer geheel opengaan, zal een groot deel van de medewerkers uit 
cruciale beroepen voldoende geholpen zijn. 
Voor sommige 24-uursberoepen zal er echter behoefte blijven aan opvang buiten de reguliere 
openingstijden (avond, nacht en weekend). Deels zal deze behoefte vervuld worden door 
bijvoorbeeld gastouders, waarmee al een contract is afgesloten. Een deel van deze behoefte zal 
echter niet ingevuld kunnen worden op de normale manier, omdat er bijv geen beroep kan worden 
gedaan op opa en oma (ivm hun kwetsbaarheid). 

Er zal dus een groep medewerkers in cruciale beroepen zijn die behoefte heeft aan noodopvang 
(avond, nacht en weekend). We zien nu een beperkt gebruik, maar de voorziening wordt wel als 
waardevol gezien en geeft mensen in cruciale beroepen rust. Daarom wordt geadviseerd de 
noodopvang nog enige tijd' voort te zetten. 
Advies is om de noodopvang nadrukkelijk als een separate voorziening te behandelen tov de 
reguliere opvangvoorziening en onderwijs. 

Wanneer het ICCb/MCCb besluit dat de noodopvang 24/7 moeten worden aangeboden, zal nader 
geïnventariseerd worden hoe groot de behoefte is aan noodopvang. 

B) Voorstel: beperken groep die gebruik kan maken van noodopvang 
Voor de huidige noodopvang is door de NCTV een lijst vastgesteld met vitale processen en cruciale 
beroepen. Deze ouders mogen hun kind naar de huidige noodopvang brengen. 
Om de druk op de 24/7 noodopvang te beperken, is het raadzaam het aantal mensen dat een 
beroep kan doen op de noodopvang te beperken. Immers, er zal bij opening van kinderopvang en 
scholen niet altijd meer gebruik kunnen worden gemaakt van personeel en locaties van die 
organisaties. 

Omdat kinderopvang en primair onderwijs in dit scenario weer geheel open zijn, zal er extra druk 
komen te staan op de beschikbaarheid van personeel voor noodopvang. De pedagogisch 
medewerkers en leraren zullen weer volgens regulier rooster moeten werken. Het kan zijn dat 
pedagogisch medewerkers en leraren beperkter inzetbaar zijn dan normaal, door 
ziekteverschijnselen of omdat zij tot een risicogroep behoren. 
Er is dus vanuit scholen en kinderopvang significant minder personeel beschikbaar voor 
noodopvang. Daarnaast is de noodopvang relatief arbeidsintensief omdat er gedurende avonden 
en nacht wel altijd voldoende mensen aanwezig moeten zijn om aan de basale veiligheidseisen 
(zoals het vierogen principe) te voldoen. 

Aantal ouders dat beroep mag doen op noodopvang beperken 
Vanwege het mogelijke gebrek aan personeel voor de noodopvang stellen wij voor de lijst met 
cruciale beroepen te beperken ten opzichte van de huidige lijst. Als de druk op de noodopvang te 
groot wordt, bestaat het risico dat de mensen werkzaam in de echt cruciale beroepen in de strijd 
tegen corona (zoals artsen, verplegers) mogelijk niet terecht kunnen bij de noodopvang, en 
derhalve hun beroep niet goed kunnen uitoefenen. 

Hierbij zijn er twee opties: 
(a) we hanteren een definitie in plaats van een limitatieve lijst van beroepen en doen een beroep 
op eigen verantwoordelijkheid van ouders om een inschatting te maken of hun beroep werkelijk 
cruciaal is; en 
(b) we hanteren niet alleen een definitie van cruciale beroepen, maar voegen daar ook een 
limitatieve lijst aan toe. 
Beide opties kennen voor- en nadelen. In de eerste optie wordt voorkomen dat er druk ontstaat 
om nog beroepen toe te voegen, maar ligt een te groot beroep op de noodopvang op de loer. Met 

1  Tot de vraag naar zorgpersoneel stabiliseert en normaliseert (ca. 700 IC-bedden nodig) 



de tweede optie wordt wel de benodigde duidelijkheid geboden, maar is het risico dat beroepen 
ten onrechte niet op de lijst staan. 

Als het ICCb/MCCb het advies overneemt om de lijst met cruciale beroepen te beperken, moet dit 
verder uitgewerkt worden, in overleg met VWS en NCTV. 

Daarnaast is het voorstel vanaf openstelling van de kinderopvang de eis te stellen dat beide  
ouders een cruciaal beroep moeten hebben. Immers, bij noodopvang gaat het straks om avond, 
nacht en weekend. De kans dat een ouder zonder cruciaal beroep ook buiten de reguliere tijden 
werkt, is relatief klein (dus dan kan die ouder oppassen in avonden/nacht/weekend). 
Onregelmatige diensten zijn vooral verbonden aan cruciale beroepen. In het geval van 
alleenstaande ouders zal deze eis uiteraard niet gelden. 

C) Voorstel: noodopvang kosteloos aanbieden 
In lijn met de huidige praktijk wordt voorgesteld de 24/7 noodvang zonder extra kosten voor 
ouders aan te bieden (beperkt tot 's avonds, 's nachts en in het weekend). Voor de opvang tijdens 
reguliere tijden (dit wil zeggen gedurende werkdagen overdag) kunnen ouders een contract 
aangaan met een kinderopvangorganisatie of hun bestaande contract uitbreiden. 

Een vergoeding van de kosten van de noodopvang buiten de reguliere tijden is gericht op het 
borgen van voldoende noodopvang om ouders met cruciale beroepen in staat te stellen te werken. 
Het is niet bedoeld als inkomensondersteuning. Aangezien naar verwachting voldoende plek 
beschikbaar blijft tijdens reguliere tijden, is compensatie alleen nodig voor het bieden van opvang 
buiten de reguliere tijden (avond, nacht, weekend). 

Het ligt voor de hand om de vergoeding van de kosten via gemeenten te laten lopen. Op deze 
wijze liggen coordinatie, aansturing en financiering van de noodopvang in dezelfde hand. 

Indien het ICCb/MCCb het voorstel overneemt, zullen middelen moeten worden gereserveerd en 
zal nadere afstemming met de VNG moeten volgen. 

D) Voorstel: verantwoordelijkheidsverdeling inrichting noodopvang 

Het voorstel voor inrichting noodopvang is om: 
• De noodopvang (avond, nacht, weekend) apart  aan te bieden van de reguliere opvang; 
• Gemeenten (onder de paraplu van de veiligheidsregio) zijn verantwoordelijk voor het 

inventariseren van behoefte en organiseren van noodopvang; 
• Kinderopvang en scholen stellen waar mogelijk personeel en locaties ter beschikking voor 

de noodopvang; 
• Vanwege veiligheid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reguliere school- en/of 

kinderopvanglocaties; 
• Om voldoende personeel te garanderen, worden pedagogisch medewerkers en leraren op 

vrijwillige basis gevraagd om te helpen in de noodopvang (uiteraard wel tegen betaling). 
Daarnaast zal tijdelijk extra personeel geworven moeten worden. Dit personeel moet aan 
een aantal basale eisen voldoen (pedagogische opleiding, geldige VOG). 

Reguliere opvang 
• Kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het organiseren van reguliere 

kinderopvang (KDV, BSO) en voor extra opvang binnen reguliere tijden. 
• Gastouders gaan weer regulier open en kunnen zelf afspraken met ouders over behoefte. 

Kosten: 
• alles wat via regulier wordt opgevangen gaat via de reguliere weg. Dus ouders betalen zelf 

en ontvangen kot. 



• Voor de noodopvang (avond, nacht, weekend) wordt aparte financiering geregeld. 
Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten 

E) Voorstel: duidelijke communicatie over voor wie noodopvang bedoeld is 

Indien tot bovenstaande besloten wordt, is het belangrijk hierover duidelijk te communiceren. 
Daarbij is het vooral van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen reguliere opvang 
(tijdens werkdagen overdag) en noodopvang (die dan beperkt wordt tot avond, nacht en 
weekend). Noodopvang is dus een aparte voorziening en is beschikbaar voor een beperkte groep 
mensen. 

In de communicatie moet duidelijk worden dat: 
- mensen overdag gebruik moeten maken van de reguliere opvang 
- er alleen aparte noodopvang wordt geregeld voor de avonden, nachten en weekends en voor een 
beperkte groep mensen werkzaam in de frontlinie van de crisisaanpak. 

Haalbaarheid noodopvang bij gedeeltelijke openstelling scholen/kinderopvang 
Indien scholen en kinderopvang (om andere dan gezondheidstechnische redenen) slechts 
gedeeltelijk open gaan, zal er behoefte blijven aan noodopvang. Deze behoefte zal er in dat geval 
ook zijn tijdens de reguliere openingstijden van scholen. 

Gedeeltelijke openstelling maakt het organiseren van noodopvang zeer complex. Er is een grotere 
behoefte (niet alleen avond, nacht en weekend, maar ook overdag) van een grotere groep 
kinderen. Niet alleen de kinderen van ouders in cruciale beroepen zullen dan gebruik maken van 
de noodopvang gedurende de dag, ook kwetsbare kinderen zal noodopvang geboden moeten 
worden. Tegelijkertijd zal de beschikbaarheid van personeel en locaties sterk verminderd zijn. 

Een snelle inschatting levert het beeld op dat locaties en personeel van scholen en 
kinderdagverblijven niet langer beschikbaar zijn. Afhankelijk van hoe de gedeeltelijke openstelling 
uitpakt voor de BSO kan evt gebruik gemaakt worden van BSO-locaties en -personeel: 

• Bij een gedeeltelijke openstelling 'om de dag' kan de BSO waarschijnlijk niet open (ivm 
praktische redenen) en zou er personeel beschikbaar zijn om noodopvang te verzorgen. 
Het is echter de vraag of dit voldoende is. 

• Bij een gedeeltelijke openstelling voor onderbouw (waarbij bovenbouw onderwijs op 
afstand blijft krijgen), kan de BSO wellicht in de middag wel open. Dit maakt het echter 
lastiger om tijdens schooltijden noodopvang te blijven bieden. 

Voorzichtige conclusie is dat bij een gedeeltelijke openstelling de behoefte aan noodopvang 
significant groter is dan bij gehele openstelling. De realiseerbaarheid is echter significant lager. 
Daarmee lijkt deze optie bil een snelle weging op de hand niet haalbaar.  



Bijlage 1 	Op te lossen problemen noodopvang 

I) coordinerende rol voor noodopvang bij gemeenten/Veiligheidsregio's 
In het huidige systeem van noodopvang ligt deze codrdinatierol bij gemeenten en dit lijkt goed te 
lopen. In de afgelopen weken is door gemeenten veel geïnvesteerd in het bouwen van netwerken 
en leggen van contacten. Daarnaast zal de vraag naar noodopvang sterk regionaal bepaald zijn 
(bijvoorbeeld in verband met aanwezigheid ziekenhuis en/of zorginstellingen). Ook dit pleit ervoor 
om de coordinatie bij gemeenten te laten. 
Gemeenten hebben in overleg met kinderopvangorganisaties specifieke locaties aangewezen waar 
noodopvang plaatsvindt, voor zover dit niet met het reguliere aanbod opgelost kon worden. 
Op een zeker moment zal de noodopvang niet meer nodig zijn voor de ouders werkzaam in 
cruciale beroepen. Dit betekent dat de noodopvang afgeschaald kan worden. Wanneer dat moment 
is, kunnen we nu nog niet voorzien. Advies is om te blijven monitoren hoeveel er gebruik gemaakt 
wordt van de noodopvang en op basis daarvan een besluit te ontwikkelen wanneer over kan 
worden gegaan tot afschalen. 

II) Personeel: werven extra personeel voor noodopvang 
Belangrijke voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de noodopvang is dat er voldoende 
personeel beschikbaar is. Zoals eerder geschetst betekent het weer opengaan van de 
kinderopvang veel voor PM'ers, omdat zij de reguliere opvang moeten verzorgen. Bovendien zullen 
er ook PM'ers zijn met ziekteverschijnselen of die tot een risicogroep behoren die niet kunnen of 
willen werken. 
Door de noodopvang als separate voorziening te behandelen zijn er ook oplossingen mogelijk voor 
het personeel in deze voorziening. In afstemming met de kinderopvangsector zou er 
ondersteunend personeel uit andere sectoren ingezet kunnen worden zoals: 

• Mensen met een pedagogische en onderwijsachtergrond; 
• Mensen die eerder gewerkt hebben in de KO-sector; 
• Mensen die nog in opleiding zijn, en inmiddels ver genoeg zijn dat zij met begeleiding goed 

kunnen bijdragen; 
• Mensen die in eigen branche niet aan de slag kunnen, zoals in de kunst en cultuur sector 

die bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij de BSO. 
Belangrijk uitgangspunt is wel dat sprake blijft van verantwoorde noodopvang. Dit betekent dat 
nieuw personeel gescreend wordt op een geldige VOG. 

In samenwerking met gemeenten, scholen en kinderopvang moet gezocht worden naar een 
haalbare en passende oplossing om voldoende personeel voor de noodopvang te garanderen. 

III) inzet van locaties 
Het is logisch dat de locaties die nu ingericht zijn voor 24/7 opvang (avond-, nacht- en 
weekendopvang) waar dat kan ook gebruikt blijven als de kinderopvang weer open is. 
Een uitdaging is wel dat deze (bestaande) locaties ook weer voor regulier opvang zullen worden 
gebruikt. Daarom kan het beste lokaal (door de gemeente in samenwerking met 
kinderopvangorganisaties) bepaald worden hoe eea het beste kan worden georganiseerd en of een 
nieuwe locatie moet worden ingericht. 
Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de potentiële effecten, zoals het 'slepen met 
kinderen', welke kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan een locatie etc. 

In samenwerking met gemeenten, scholen en kinderopvang moet gezocht worden naar haalbare 
en passende oplossingen om voldoende locaties voor de noodopvang te garanderen. 

IV) Financiën: wie betaalt de extra kosten 
Indien gekozen wordt de noodopvang voort te zetten, zullen hiervoor extra middelen beschikbaar 
moeten worden gesteld. De huidige noodopvang wordt gefinancierd uit reeds beschikbare 
middelen voor kinderopvang (ouders die hun facturen blijven betalen en hiervoor een compensatie 
van de eigen bijdrage ontvangen) en primair onderwijs. 
Indien scholen en kinderopvang weer regulier opengaan, zijn deze financiële middelen niet langer 
beschikbaar. 



Afhankelijk van de keuze of noodopvang tot extra kosten voor ouders mag leiden, zullen er 
financiële oplossingen moeten worden gezocht. 

Opties zijn: 
1) het zonder extra kosten voor ouders beschikbaar stellen van noodopvang buiten reguliere 

tijden (de opvang gedurende avond, nacht en in het weekend), zodat de drempel zo laag 
mogelijk blijft. 
Voor (extra) opvang tijdens werkdagen kunnen ouders een contract afsluiten met de 
kinderopvangorganisatie of hun huidige contract uitbreiden. 

2) ouders in cruciale beroepen betalen volledig voor de noodopvang (en ontvangen hier 
eventueel een vergoeding voor van de werkgever) 

3) de noodopvang is volledig zonder kosten voor ouders in cruciale beroepen, ook gedurende 
reguliere kinderopvang en schooltijden. 

Advies is om optie 1 nader uit te werken:  
Een vergoeding van de kosten van de noodopvang buiten de reguliere tijden is gericht op het 
borgen van voldoende noodopvang om ouders met cruciale beroepen in staat te stellen te werken. 
Het is niet bedoeld als inkomensondersteuning. Aangezien naar verwachting voldoende plek 
beschikbaar blijft tijdens reguliere tijden, is compensatie alleen nodig voor het bieden van opvang 
buiten de reguliere tijden (avond, nacht, weekend). 
De verwachting is dat uit het RIVM onderzoek zal blijken dat kinderen een beperkte rol spelen in 
overdragen van COVID-19. Daarmee zal de informele opvang, die meestal op reguliere tijden 
plaatsvindt, ook weer op gang komen. De behoefte aan extra opvang gedurende werkdagen zal 
daarmee beperkt zijn. 
De opvang buiten reguliere tijden zal naar verwachting alleen voor die kinderen zijn wiens ouders 
beiden een cruciaal beroep hebben of alleenstaande ouders in een cruciaal beroep en die de 
opvang niet informeel kunnen regelen. De vraag naar opvang buiten reguliere tijden is daarom 
waarschijnlijk beperkt . 

Deze invulling creëert wel een situatie van (financieel) ongelijke behandeling tussen nieuwe 
gebruikers (voor wie de avond/nacht/weekend opvang gratis is) en bestaande gebruikers van 
avond/nacht/weekend opvang (die een eigen bijdrage moeten blijven betalen). Ook is er 
ongelijkheid tussen ouders (bestaande en nieuwe) die meer uren afnemen tijdens reguliere tijden 
en ouders die van 24/7 opvang gebruik gaan maken. Deze ongelijkheid is een reden om deze 
regeling in de tijd beperkt te houden. 

Het volledig niet meer vergoeden van de noodopvang lijkt maatschappelijk niet wenselijk. 
Daarmee ontstaat mogelijk het risico dat ouders niet gaan werken, omdat zij dan kosten moeten 
maken voor de kinderopvang. 

Geschatte kosten: 
Het is nog lastig een berekening te maken van de kosten voor het vergoeden van de noodopvang 
buiten reguliere tijden, omdat nog niet duidelijk is hoe groot de vraag is. Uitgaande van een 
laatste inschatting van het veld van 90 locaties en twee PM'ers fulltime aanwezig, kom je uit op 
circa (maximaal) 2,5 miljoen per maand (bij geen inperking doelgroep). 
Dit is exclusief eventuele overige kosten zoals beveiliging van panden, extra materiële kosten en 
uitgezonderd gastouderopvang. Op basis van nieuwe uitvoeringscijfers zal tzt een herziene raming 
worden gemaakt. Dit bedrag moet uiteraard op een of andere manier gedekt worden. 



ICCb0421L 

Noodopvang 
Uitgangspunten: 
• gehele openstelling kinderopvang en primair onderwijs 
• noodopvang alleen beschikbaar voor avond, nacht en weekend 
• tijdens reguliere werktijden wordt gebruik gemaakt van normale arrangementen (BSO, KDV, 

gastouders) 

2 dilemma's voor aanscherping: 
1. Geldig voor één of voor beide ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep en/of vitale sector? 
2. Is aanscherping van de lijst van cruciale beroepen wenselijk/noodzakelijk? 4 opties: 

a) Geen aanscherping: maatwerk 
b) Enkel zorg 
c) Enkel zorg, politie, hulpdiensten en mensen die noodopvang verzorgen 
d) Normatieve toets op welke cruciale beroepen en/of vitale processen een 24-uurs karakter 

hebben. 
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Gevraagd besluit 
Het ICCb wordt gevraagd al dan niet in te stemmen met een van de opties voor 
aanscherping van de beschikbaarheid van noodopvang en een uitspraak te doen over de 
dilemma's. 
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23 april t/m 14 mei 202 

Nationaal Coi5rdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 



Vrijdag 1 
Mei 2020 

Concept ter 
bespreking in 

IAO en MR 
(consultatie 5- 

hoek) 

Week 2 

2 

[ Zondag 3 mei 
2020 

Catshuisoverleg 
Reflectie op 

eerste concept 

• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/M.J&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 

Week 1: 23 april t/m 3 mei 

Donderdag 23 april 
2020 

Uitvraag input t.b.v. 
besluitvorming 
maatregelenpakket bij 
departementen; 
Adviesaanvraag 
planbureaus en 
experts. 

Actie: NCTV 

[

Zaterdag 25 
april 2020 

Catshuisoverleg 

Dinsdag 28 april 
2020 

Deadline input 

Woensdag 29 april 
2020 

Verwerken 
opbrengst 

Actie: NCTV  

[ Donderdag 30 
april 2020 

Opleveren eerste 
concept voorstel 

maatregelen 
Actie: NCTV 

[ Woensdag 29 
april 2020 

IAO 
ICCb/MCCb 



Donderdag 7 
mei 2020 
Definitief 
pakket + 

vraag- 
articulatie 

OMT 
voorbereiden 
(Actie: NCTV) 

Vrijdag 8 
Mei 2020 

Adviesaanvraag 
OMT ter info 
aan IAO en 

naar MR 

Woensdag 6 
mei 2020 

Beoordeling 
pakket door 
IAO, ICCb en 

MCCb 

• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 

Week 3 

Week 2: 4 t/m 10 mei 

Dinsdag 5 mei 
2020 

Bevrijdings-
dag 

	J 

Maandag 4 
mei 2020 

Verwerken 
commentaar 

IAO, MR, 
Catshuis en 
aanpassen 
varianten 
pa ketten 

(Actie: NCTV) 
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[ Vrijdag 8 mei 
2020 

Versturen voorstel 
t.b.v. 

adviesaanvraag 
OMT 

[Zondag 10 mei 
2020 

Catshuisoverleg 
Reflectie op 

pakket 



Donderdag 14 mei 
2020 

Kamerdebat 

	J 

• 
Acties donderdag 14 
mei, nieuwe cyclus: 
- Uitvraag input t.b.v. 

besluitvorming 
maatregelenpakket bij 
departementen; 

- Adviesaanvraag 
planbureaus en 
experts. 

Actie: NCTV 1 

(r  Woensdag 13 mei.  
2020 

IAO, ICCB, 
MCCB Definitieve 
besluitvorming 

Persconferentie, 
aankondiging 

maatregelen per 18 
mei (?) 

Week 3 

Maandag 11 
mei 2020 

Advies 
OMT/BAO 

Dinsdag 12 mei 
2020 

Verwerken 
advies tot 
definitief 
voorstel 

• IAO: alle departementen (laagambtelijk)/VR/NP/LOCC/NKC 
• Kernteam: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/Dir CIB/NCTV/DGV/SGAZ/RVD 
• ICCB: alle departementen (hoogambtelijk)/VR/NP/NKC 
• MCCB: MP/MVWS/MMZ/MJ&V/MDEF/MBZ/Vice-MP's 
• MR: alle ministers 
• Catshuissessie (zondag): Kernteam/Vice-MP's/genodigde ministers/genodigde 

experts 
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Nationaal CoOrdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Besluitvorming aanpassing en 
verlenging maatregelenpakket 

ICCb 21-4-2020 

Departementaal vertrouweli k 

ICCb04210  



Lopen af 
op 28 
april 

Algemene hygiënemaatregelen (was uw handen, hoest en nies 
in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren 
zakdoekjes, schud geen handen) 
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
Mensen met verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden 
Celsius: blijf thuis. 
Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden 	 
Celsius) en/of en/of benauwdheid: blijf thuis 	h i 
dan mogen zij ook niet naar buiten. 	

Besluit op basis van 
het OMT/BAO 

e 

Clustering en afhankelijkheden maatregelen 
1. Algemene gezondheidsadvies 

Lopen af 
op 28 
april Volgen uit de 

beperkingen 
openbaar leven 
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Lopen af op 28 april 
(verbod 

evenementen op 1 
juni) 

Sluiting kinderopvang 
Geen fysiek onderwijs in primair 
onderwijs 
Geen fysiek onderwijs op voortgezet 
onderwijs (vo) 
Uitzondering voor kinderen van 
personen met cruciale of vitale 
beroepen 	• 	 

Lopen af 
op 28 
april 

Via vijfhoek 
Besluit op basis 
van
eoffpeect

n
e bc beperking 

a

n 

r

o m h 

l e  v

i 

levenn 

Lopen af 
op 17 
juni 

4. 
 Uitvoeringsrnaatregelen • 
Maatregelen in asielketen • 
Maatregelen in de rnondzorg • 
Maatregelen in de 

GG2 
• 

Maatregelen in de 
GHZ 

• 
Maatregelen tav gedetineerden • 

Maatregelen voor cultuursector 

Lopen af 
op 28  
april Besluit op basis 

van 
1  handhaafbaarheid, 

draagvlak en 
opvolging 

maatre•elen 

5. ilandhavingsmaatregelen • 'regen 
groep 

	meer dan 
personen 

die nee 	
ska /,S meter 

afstand tot elkaar houden, n 

worden Ó
opgetreden 

(uitgezonderd gezinnen 
en 

tot en met locs
aar). 

• 
De VR voorzitter kan 

	
ties (zoals vakantieparken, campings, 

stranden, 
noodver

ordening  

winkels en 
parken) sluiten 

en via een optreden. 

Gemeenschappelijke was-toilet en douchevoorzieningen 

op 
ges/oten. 
campings en 

vakantieparken worden 

r 3. Beperkingen openbaar \ 
leven op basis van sociaal- 

economische impact 

(

--- 
 2. Beperking 

openbaar leven op 
basis van medisch 

advies 

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook • 
tijdens het aankomende 
paasweekend. Ga alleen naar 
buiten als dat nodig is 
Ga alleen naar buiten voor 	• 
werk wanneer u niet thuis kunt 
werken. 
Ontvang zo min mogelijk 
bezoek (maximaal 3 
bezoekers) 
Alle eet- en drinkgelegenheden 
zijn gesloten. Bezorgen en 
afhalen blijft mogelijk - ook 
voor coffeeshops. 

• Gesloten zijn ook: 
sportverenigingen, sport- en • 
fitnessclubs, sauna's, casino's, 
speelhallen, seksinrichtingen. • 

• Het uitoefenen van alle 
vormen van contactberoepen 
is verboden, voor zover er 
geen 1,5 meter afstand tot de • 
klant gehouden kan worden 

• Scholen in het middelbaar 
beroepsonderwijs zijn fysiek • 
gesloten en geven onderwijs  

op afstand.(MBO) 
Hogescholen en universiteiten 
zijn fysiek gesloten en geven 
onderwijs op afstand. 
hogescholen en universiteiten 
Verbod op evenementen met 
een vergunnings- of meldplicht 
Andere samenkomsten zijn tot 
en met 28 april verboden, 
zoals culturele instellingen 
waarbij publiek samenkomt. 
Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen en theaters zijn 
gesloten. 
Advies: reis niet naar het 
buitenland, tenzij dat echt 
noodzakelijk is (vakantiereizen 
gelden niet als noodzakelijk). 
Er geldt een vliegverbod vanuit 
risicogebieden naar de BES-
eilanden. Hiervoor is een lijst 
samengesteld. 
Winkels en het openbaar 
vervoer nemen maatregelen 
Markten mogen alleen 
doorgaan als de voorzitter van 
de veiligheidsregio ontheffing 
heeft verleend. 
Gezondheidsverklaring 
verplicht voor reizigers hoog-
risicogebieden. 
Dringend advies 14 dagen 
thuisquarantaine 
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Lopen af 
op 28 
april 

van continuïteit 
Besluit op basis 

• 

Verruiming van de rij- en rusttijden 

voor 

6. Con 
 tinuïteitsrnaatregelen 

Uitstel betng be/asting> 

Uitzonderingen cruciale beroepen 

vrachtwagenc
hauffeurs  

Verruiming regeling 
garantie 

belastingrente  
Verlaging invorderingsrente en 

landbo kredieten Verruiming borgstelling Itil(E3- en 

(NO VV) 
overbrugging 

voor 
werkbehoud 

Tijde/ijke 
noodmaatrege/ 

zelfstandige ondernemers (7-020) 
Tijdelijke overbruggingsregeling 

Getroffen Sectoren 

crocs) 
Tegemoetkoming voor Ondernemers 

Steuninaa
trege/en  

contise 
e 

vitale processen 
en cruciale 
beroe p en 



Medisch 

Sociaal 
Economisch 

Overig 

Afwegingskader flexibele vervolgaanpak 

Jl • Maatregelenmatrix: effect van maatregelen o.b.v. beleidsmatige en wetenschappelijke input; 
• Plotten van maatregelen in assenstelsel "gezondheidsrisico vs maatschappelijke impact". 

• OMT-advies (maatregelen/randvoorwaarden die op medische grond noodzakelijk zijn). 

Dwars-
doorsnijdend 

Impact op het openbaar vervoer 
Impact op gebruik publieke ruimte (hoeveelheid mensen op straat) 
Impact op handhaafbaarheid 

Ontwikkelingen in buurlanden 
Uitvoerbaarheid 
Communiceerbaarheid 



Openen kinderopvang (dagopvang, bso en 
gastouders) 

Fysiek primair onderwijs (po) 

Fysiek voorgezet onderwijs (vo) 

Fysiek midderbaar beroepsonderwijS&-hoger 
onderwijs (mbo 84,,ho 

Fysiek speciaal onderwijs (so) 

Welzijn 

OMT-advies 
11•1111111111111111~11  

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het na de meivakantie ope 
basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. 

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van dekideropvang, de 
basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. 

Het OMT adviseert het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden om 1 maand na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang 
fysiek onderwijs op te starten, indien zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan en indien het 

'egetal afgemeten aan de eerste ziektedag van patiënten opgenomen in het ziekenhuis op dat moment rond de 1 of kleiner is 

Het OMT geeft aan dat de risico's van het toestaan van uitzonderingen op het verbod op fysiek onderwijs in het MBO, HBO en WO, 
bijvoorbeeld ten behoeve van praktijkonderwijs en stages, nader gekwantificeerd moeten worden nadat bekend is hoeveel personen onder 
een dergelijke uitzondering vallen. 

Fysiek speciaal primair onderwijs rs beheersbaar risico.'Ook het benodigd vervoer is toegestaan. 

georganiseer 
de  volksgezoem'de  voorwa 	toestaan van 

-georganiséer e - ui enspo voor de jeugd tot en met 18 jaar, e eers aar is. Voor kinderen ot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat 
trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren 
eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen. 

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van 

Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op besmetting van kwetsbare personen vergroot en 
daarmee ook de kans op introductie van het virus in, en verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. Het OMT adviseert de bezoekregeling 
op dit moment nog niet aan te passen. 

dan niete n teamverband onder jeugd en/of 
volwassenen 

Openen van trainingsfaciliteiten topsport 

nde strikte voorwaar en oes aan van'~:ezoe""'i1i  
verzorgingstehuizen 

Contactberoepen 

Terugdraaien van het verbod tot het uitoefenen van 
da contactberoepen.  

Het OMT is van mening dat het risico voorde vo sgezondheid beheersbaar is in het geval van beioepSgro4en ie normaliter ge rui 
maken van beschermingsmiddelen, zoals tandartsen en mondhygiënisten. Er is binnen het OMT no• geen consensus over de vraag of het 

verbod op het uitoefenen van de ov 	giroepen op te heffen, 

Overig 

Verlenging van verbod op evenementen 
~150~11 

Het OMT schat in dat het risico voor de vornieTóns einat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te sne 
en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat het OMT niet verwacht dat dit op korte termijn verandert adviseert het OMT het 
verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen. 



Publieke ruimte Handhaafbaarheid OV 

él~ 

Dwarsdoorsnijdende thema's 

Onderwijs 

Openen kinderopvang (dagopvang, bso en 
gastouders) 

Fysiek primair onderwijs (po) 

Fysiek voorgezet onderwijs (vo) 

Fysiek middelbaar beroepsonderwijs & hoger 
onderwijs (mbo & ho) 

Fysiek speciaal onderwijs (so) 

Handhaving door sector/branche (o.a. royering) 
Toezicht door GGD 
BOA's / politie bij excessen 

Primair organiseren middels zelfregulering 
Toezichthouder/inspectie 
BOA's / politie bij excessen 

1
I

Primair organiseren middels zelfregulering 
Toezichthouder/inspectie 
BOA's / politie bij excessen 

-Primair organiseren middels zelfregulering 
Toezichthouder/inspectie 

Primair organiseren middels zelfregulering 
'Toezichthouder/inspectie 

Laag (geringe afstand) 

Welzijn 

Toestaan van sport al dan niet 
georganiseerd en al dan niet in teamverband 
onder jeugd en/of volwassenen 

Openen van trainingsfaciliteiten topsport 

Onder strikte voorwaarden toestaan van 
bezoek in verzorgingstehuizen 

Laag (geririge áfStan 

Laag 

Laag 

-Primair organiseren middels zelfregulering 
Aanbieder/begeleider/trainer verantwoordelijk 

-Primair organiseren middels zelfregulering 

Middel (risico op samenscholing) Primair organiseren middgs zelfregulering 
Aanbieder/begeleider/trainer verantwoordelijk 
Risico bij sportfaciliteiten in openbare ruimte 4.11111111 

Contactberoepen 

Overig 

Mitigerende maatregelen lokaal indien nodig 

Middel (risico op congestie en samenscholing) 
Mitigerende maatregelen lokaal indien nodig 

Hoog 

Hoog (middel indien spreiding 
onderwijsactiviteiten) 

Hoog (middel indien 
spreiding 
onderwijsactiviteiten) 

Middel (risico op congestie en samenscholin 
Instellingen maken scenario's met oog op 

Laag 

Laag 

Terugdraaien van het verbod tot het ag (mogelijk aanzuigende werking Primair geregeld middels zelfregulering 



Goed uitlegbaar met positief RIVM-onderzo 

PriorTiering in testcapaciteit is noodzakelig 
Personele capaciteit staat onder druk 

Status protocol: aangeleverd 
Personele capaciteit staat onder dru 

Op 
gastouders) 

gesloten 	bovenbouw herstert Fysiek primair onderwijs 

l
a
atig uitlegbaar, RIVM-onderzoék is trm 12 
ar, geen grond voor heroverweging 

Matig uitlegbaar, RIVM-Miráek is t/m 12 
jaar, geen grond voor heroverweging 

kkik' ,Mtt  protocol: contá reri"ffb"rgáligeleffl=d'  • 

Status protocol: aangeleverd Fysie voorgezet on.erwigs (vo 	 g?éSttek"' 	vooriaátSté" +-taats-te-jaar 
herstart v.a. 4 mei 

onderwijs (mbo & ho) 

Fysiek speciaal onderwijs (so) 
	 gesloten 

'<Fysiek rniddel.aar .eroepsdnderwigs'&' h`o.§er geslo en 

Overige overwegingen [Uitvoerbaarheid aanpassen] 
België 
	

Duitsland 
	

Communiceerbaarheid 
	

Uitvoerbaarheid 
(t/m 3 mei) 

	
(t/m 3 mei) 

Onderwijs 	 Plan implementatie 
onderwijs op 29/4 

Goed  itielbi LS222212122122122122rialliffill~ 

Welzijn 

Toestaan van sport al dan niet georganiseerd 
en al dan niet in teamverband onder jeugd 
en/of volwassenen 

Openen van trainingsfaciliteiten topsport 

Onder strikte voorwaarden toestaan van bezoek 
in verzorgingstehuizen 

Contactberoepen 

Terugdraaien van het verbod tot het uitoefenen 
van de contactberoepen 

Outdoor 
recreatie 
gesloten 

gesloten 

toegestaan 
vanaf 16/4 
(max. 1 pers) 

verboden - 
m.u.v 
gezondheidsw 

Outdoor recreatie gesloten 
m.u.v parken 

Outdoor recreatie gesloten 
m.u.v parken 

vooralsnog verboden 

Kappers open v.a. 4 mei 
(onder voorwaarden) 

Matig uitlegbaar, indien voorwaarde is dat het 
georganiseerd en/of in teamverbandmoet zijn, 
dan lastig uitlegbaar 

lecht uitlegbaar, waarom topsport en niet 	• 

andere sectoren? 

Goed uitlegbaar, vanuit empathie en kwaliteit 
van leven 

Slecht uitlegbaar, geen eenduidige definitie van 
contactberoepen, hoe is geprioriteerd, waarom 
eerst 'contactberoepen' en niet ander sectoren? 

Status protocol: 
- Verantwoord sporte 
- HISWA-RECRON watersport en recreatiebedrijven 
aangeleverd. 

Status protocol: contouren door NOC-NSF aangelev 
(richtlijnen voor hervatten topsporttraining) 

Niet beschikbaar 

Status protocol: grotendeels beschikbaar. Leidt mogelijk tot 
aanvullende beroep op schaarse PBM's. Nadere uitwerking 
noodzakelijk. 

Overig 

voed uitlegbaar, risico van grote groepen, 
behoefte aan duidelijkheid binnen sector 



Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging - I 
1. Verlengen van alle huidige maatregelen t/m 19 mei; 
2. Aanpassen van het maatregelenpakket op de volgende punten: 

Onderwijs & Kinderopvang (bso, dagopvang en oastouderopvang)  
■ Kinderopvang en (speciaal) primair onderwijs wordt weer geopend op 11 mei; 

• (Speciaal) primair onderwijs gaat open voor 50% van de capaciteit (stap voor stap wordt bekeken of verdere openstelling mogelijk is op basis van 
onderzoek van RIVM en in Duitsland en Scandinavische landen blijkt dat dit niet nodig is); 

• Tussen medewerkers en leerlingen moet hierbij zoveel als mogelijk 1,5m-afstand worden gehanteerd; 
• Medewerkers die vallen in één van de "medische risicogroepen COVID" mogen niet aan het werk; 

■ Voortgezet onderwijs: Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op het besluit om op 8 juni op te starten onder voorwaarde dat 1,5m in acht 
genomen kan worden. 

Dilemma: 
■ Bovenstaand besluit leidt bij (speciaal) primair onderwijs tot personele knelpunten; 
■ Buiten Schoolse Opvang kan alleen open op reguliere uren (voor school en na school), voor kinderen die die dag naar school mogen; De BSO wordt tijdelijk 

een collectieve voorziening, omdat de private contracten met ouders moeten worden overruled (deze wijzen nu specifieke dagen aan). Ouders krijgen hun 
eigen bijdrage gecompenseerd. SZW moet hiervoor de compensatieregeling inzetten. Dit kost tot maximaal 100 mln. per maand; 

■ Om de noodopvang voor cruciale beroepen voort te zetten zal 10 miljoen per maand nodig zijn. 

7 



Voorgesteld besluit op basis van integrale afweging II 
Welzijn  

■ Jeugd t/m 12 jaar: buitensport en -spel was al toegestaan. Georganiseerd buitensport en - spel (geen competitie) is toegestaan in groepsverband 
onder toezicht van buurtsportcoaches of begeleiding vanuit verengingen, geen 1,5m noodzakelijk tussen kinderen onderling. 

■ Jeugd 12-18: georganiseerd buitensport en - spel (geen competitie) is toegestaan in groepsverband onder toezicht van buurtsportcoaches of 
begeleiding vanuit verengingen, mits 1,5m in acht wordt genomen. 

■ Volwassenen: individuele buitensport is toegestaan, mits 1,5m in acht wordt genomen en niet in een groep; 
■ Individueel buitensporten voor eenieder aangemoedigd om mensen te helpen aan de beweegnorm te voldoen; 
■ Individuele topsport (cfm. def. VWS) binnen en buiten is toegestaan, mits 1,5m in acht wordt genomen. Wel training, geen spel. 

Dilemma: Maatregelen ten behoeve van de jeugd botst gedeeltelijk met samenscholingsverbod. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor beperkte 
handhaafbaarheid. 

Overig  
■ Verlenging van het verbod op evenementen zoals dat nu in de model noodverordening van de veiligheidsregio's is opgenomen tot 1 september. 
■ I&W bereidt scenario's en protocollen voor om landelijk, streek en lokaal vervoer maximaal op te schalen met inachtneming van 1,5m-maatregel met als 

doel om OV optimaal in afwegingen mee te kunnen nemen. 
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ICCb0421R 

Acties en afspraken ICCb 21 april 13.00u 
Besluitvorming t.a.v. aanpassing en verlenging 
maatregelenpakket: 

Algemeen: 
1.Verlengen van alle huidige maatregelen t/m 19 mei; 
2.Aanpassen van het maatregelenpakket op de volgende punten: 
- Onderwijs & kinderopvang (bso, dagopvang, gastouderopvang) 
- Verlenging verbod evenementen 
- Eerste mogelijkheden voor sport jeugd en topsport 

11.1 10.2g 



Onderwijs, bso en kdv 
start op 11 mei, met halve bezetting. Reden; langzaam opbouwen, 
stap voor stap. Hierin zit ook het buitenschoolse opvang-deel. 
KDV (0-4 jaar) volledig open 

Vandaag om 15:00 uur nader overleg i.v.m. private contracten met 
instellingen. 
Speciaal vervoer is hierin nog een uitzoek-vraag. 
Verzoek IenW: ook OV meenemen, er gaan kinderen met het OV 
naar school ook in het basisonderwijs. 

11.1 10.2g 

SZW: aandacht voor noodopvang en gastouders 
--> Opletpunt: Basisonderwijs en BSO zijn aan elkaar gekoppeld 

Besluitvorming Noodopvang cruciale beroepen (sheets in verslag) 
wordt meegenomen in overleg van 15.00 om in samenhang met 
opening scholen en kdv te bezien. Geen besluitvorming vanuit ICCb 
voor te leggen aan MCCb 
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(Blik vooruit) voortgezet onderwijs  
Voorbereiding voortgezet onderwijs weer open vanaf 1 juni 
IenW: helderheid op de vraag wat betekent het voor de fietsers en het OV 
(hoe richt je het OV in). 	 Stelt voor 
om werkgroep in te richten t.a.v. OV-vraagstukken ivm impact. 
Besluit: OV en vervoer speciaal onderwijs wordt apart meegenomen naar 
besluit over 11 mei. Nu nog even in de wacht; in afwachting van OMT advies 
volgende week. 

• Er wordt nog gewerkt aan breder afwegingskader in zake de PBM 
(momenteel nog een tekort in de zorg, dus over buiten de zorg wordt nog 
even uitgesteld). 

Gezondheid jeugd  
Gemeenten in the lead, i.v.m georganiseerdheid. Niet alleen voor leden van 
sportclubs maar breder. Komende weken verder uitwerken. 
Proces van organiseren is aan gemeenten. 
Vanaf 28 april moet dit kunnen, onder de beschreven condities. 

Categorie Topsport  
Mogen weer individueel trainen; ook binnen, mits 1,5 m. 
3 

11.1 
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Verzorgingshuizen: 
Besluit t.a.v bezoek in verzorgingstehuizen; nog even niet. Maar hoe kan dit 
op termijn menselijker, wordt bezien en doorgeschoven naar volgende week. 

Evenementen: 
• Besluit: Huidig verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. 
- Onder evenementen verstaan we dan meld- en vergunningplichten. 

Algemene opmerkingen/acties: 	
11.1 10.2g 

Besluit: OMT gaat kijken naar advies over maatregelenpakket voor BES-
eilanden. 
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Apps:  
Besluit AKKOORD met voorstel met benoemde aanvulling op de sheet 
conclusie m.b.t. nationale veiligheid en grondwettelijkheid. 

Vergadercyclus  
Komende donderdag wort een voorstel (van crisis naar regulier) besproken 
hoe de vergadercyclus de komende tijd wordt georganiseerd. Uitgangspunt 
is I/MCCb op woensdag. 
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