Tabel wederhoor evaluatie aanpak Covid-19
Nr.

Inzagepartij

Hst / paragraaf

Te corrigeren tekst
(eerste…laatste woord)

Argumentatie / onderbouwing
van uw reactie

Reactie Inspectie

1.

Politie

Hfdst 2, Fase 0

“In januari …. de eerste stappen om zich
voor te bereiden”. Te corrigeren in:

De NSGBO is pas in februari gestart. In
januari is in eerste instantie het
crisisteam van de staf korpsleiding
geactiveerd (en dat heet een BIT) met
daarna tevens een NSGBO.

Aangepast

“In januari… de politie met de inrichting
van een BeleidsInterventieTeam (BIT) en
later een NSGBO…”
2.

Politie

Hfdst 2, fase 3

Ik mis hier de input (zie gespreksverslag)
over de handhavingstoetsen die vanaf
deze fase structureel zijn ingeregeld.

In de crisisstructuur bleek het
inbrengen van de
handhavingsconsequenties van
belang. Politie, OM en BOA’s hebben
dit vanaf september structureel
kunnen doen, hetgeen een
verbetering betrof ten opzicht van de
fase ervoor.

Geen feitelijke onjuistheid.

3.

AZ

Hfdst 2, para “wie
doet wat” p. 10

Binnen de nationale crisisstructuur nam
de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb), onder leiding
van de minister-president, (…) verdere
verspreiding van het coronavirus.

De MCCB staat niet “onder leiding”
maar “onder voorzitterschap” van de
Minister-president.

Aangepast

4.

AZ

Hfdst 2, para “wie
doet wat” p.10

Binnen de nationale crisisstructuur nam
de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb), onder leiding
van de minister-president, (…) verdere
verspreiding van het coronavirus.

De MCCB kent twee vaste leden, te
weten de MP en de MJenV, per
situatie of per vergadering wijst de
voorzitter aan welke andere ministers
lid zijn van de commissie. Dit wijkt af
van het merendeel van de
ministeriele commissies of
onderraden waarvan alle ministers
tenminste agenda-lid zijn, en zij zelf
kunnen besluiten al dan niet deel te
nemen.

Aangepast

5.

AZ

Hfdst 2

Daarom nam de NCTV het besluit (…)
DGSC-19 in te richten.

Dit besluit werd genomen door de
minister van JenV

Aangepast

“Waarom is de
nationale
crisisstructuur
afgeschaald?” p.16
6.

AZ

Hfdst 2 ”wie doet
wat”

Alle leden van het kabinet zijn lid van de
MCC-19

Alle leden van het kabinet en de
planbureaus zijn lid van de MCC-19

Aangepast

7.

AZ

Hfdst 2 “Ten
aanzien van de
afschaling van de
nationale
crisisstructuur” p.
17

De vertegenwoordigers van de RCDV
mochten wel aanschuiven in het DOC-19
overleg, maar niet meer bij het ACC-19 of
MCC-19 overleg.

Hierbij zou kunnen worden vermeld
dat dit voortvloeide uit de idee dat
kort cyclische crisisbesluitvorming
verlaten was en dus voor een regulier
samengestelde ministeriele
commissie werd gekozen, waarbij
belangen van verschillende sectoren
via betrokken vakministers aan bod
konden komen.

Aangepast

8.

AZ

Hfdst 2

De voorzitter van het VB neemt vanaf
oktober weer deel aan de overleggen van
de MCC-19.

Per 16 september 2020 is de
voorzitter van het VB vaste genodigde
voor de MCC19.

Aangepast

Wie doet wat?
p. 19
9.

AZ

Hfdts 2 Waarom is
hiervoor gekozen?
P. 19

Daarbij zijn het SCP, het PBL en het CPB
uitgenodigd om de crisis vanuit een
bredere maatschappelijke invalshoek te
beschouwen.

Dit was het geval sinds de tweede
vergadering van de MCC19 op 16 juni
2020

Aangepast. In de beschrijving
van fase 2 zijn de planbureaus
toegevoegd.

10.

AZ

Hfdst 2 ”wie doet
wat”

VWS

Hfdst 1: introductie

Alle leden van het kabinet en de
planbureaus zijn lid van de MCC-19
De tekst na overleg met de minister
van JenV staat niet in de Wpg.

Aangepast.

11.

Alle leden van het kabinet zijn lid van de
MCC-19
Conform … te nemen.

12.

VWS

Hfdst 2: Fase 0

Vanwege … te activeren

Aanvullen met passage dat er twee
IAO’s zijn ingesteld: een voor de

Geen feitelijke onjuistheid.

Deze tekst staat in de Wvr
art. 44 lid 1. Dat was in de
voetnoten opgenomen. Om
verwarring te voorkomen is
de tekst in het rapport
aangescherpt.

repatriëring en een voor de
coronacrisis. Waarbij de 2e door NCTV
werd ingesteld iom VWS en over de
maatschappelijke onrust ging.
13.

VWS

Hfdst 2: fase 0

In januari … te bereiden.

1. VWS activeert het BAO en OMT
niet. Het CIb roept het OMT
bijeen. VWS roept een BAO
bijeen.

Aangepast.

2. VWS nam niet de eerste stappen
om zich op corona voor te
bereiden, maar nam toen de
eerste stap in de departementale
opschaling om corona aan te
pakken.
14.

VWS

Hfdst 2: fase 0

Het NKC … het buitenland.

Zie opmerking over twee
verschillende IAO’s. Daarop wijzigen.

Geen feitelijke onjuistheid.

15.

VWS

Hfdst 2: Fase 1

Bij de bestrijding van het coronavirus …
aan te sturen.

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de Veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en ook in deze crisistijd
(geïntensiveerd) doorgang gehad.

Uit onze bevindingen blijkt
dat de minister – ondanks het
uitblijven van een directe
sturingsrelatie - rechtstreeks
stuurde op de DPG’en.
Dat de minister van VWS
tevens aanwijzingen aan de
voorzitters van de VR’s gaf,
doet daar niets aan af.

16.

VWS

Hfdst 2: Fase 1

Vanaf 22 maart … georganiseerd.

Het eerste overleg met betrokken
bewindspersonen en RIVM en NCTV
vond plaats op 15 maart.

Aangepast.

17.

VWS

Hfdst 2: Fase 1

De minister … van de VR’s.

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de Veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en en ook in deze

Niet aangepast. Uit zowel de
interviews als zelfevaluaties
blijkt dat de minister van VWS
rechtstreeks heeft gestuurd
op de DPG’en.

crisistijd (geïntensiveerd) doorgang
gehad.

Dat de minister tevens
aanwijzingen heeft gegeven
aan de voorzitters van de
VR’s doet daar niets aan af.

18.

VWS

Hfdst 2: Fase 4

Zo heeft VWS … is gekeken.

Deze zin geeft twee dingen weer in 1
zin en onduidelijk is waar
onderbouwing te vinden is. De
vaccinatiestrategie is door het
ministerie zelf opgesteld en niet door
andere organisaties.

Aangepast.

19.

VWS

Hfdst 3

Bij de … te hanteren

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en ook in deze crisistijd
(geïntensiveerd) doorgang gehad.

Niet aangepast. Zie tevens
hierboven.

20.

VWS

Hfdst 3:
beschouwing

De verantwoordelijkheidsverdeling …
worden gemaakt.

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en ook in deze crisistijd
(geïntensiveerd) doorgang gehad.

Niet aangepast. Zie tevens
hierboven.

21.

VWS

Hfdst 3:
beschouwingen

Deze werkwijze … keten. De Inspectie … is
gemaakt.

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en ook in deze crisistijd
(geïntensiveerd) doorgang gehad.
Verbinding wordt gemaakt in de
MCCb.

Niet aangepast. Zie tevens
hierboven.
In het rapport staat dat
beperkt verbinding wordt
gelegd tussen de functionele
en algemene keten. Als –
zoals VWS in haar reactie
aangeeft – verbinding in het
MCCb wordt gelegd, kan dat
als beperkt worden
aangemerkt.

22.

VWS

Hfdst 3: conclusies

Naast … expertise.

De aansturing door de minister van
VWS is via aanwijzingen via de
voorzitters van de veiligheidsregio’s
gegaan. Daarnaast heeft het reguliere
overleg van het ministerie van VWS
met de DPG-en ook in deze crisistijd
(geïntensiveerd) doorgang gehad.

Niet aangepast. Zie tevens
hierboven.

23.

GGD GHOR

Hfdst 2, pagina 10

“Bij de bestrijding van het coronavirus …
aan te sturen.”

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors
geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten
gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.

Niet aangepast. Zie tevens
hierboven.
Daarbij ziet de Inspectie het
gegeven dat de minister van
VWS een brief direct richt aan
de DPG’en als een bevestiging
van de rechtstreekse sturing
door de minister van VWS op
de DPG’en. Dat de brief
tevens is gericht aan de
voorzitters van de VR’s doet
daar niets aan af.
Dat geldt eveneens voor het
opstellen van de dienstverleningsovereenkomsten.
De uitvoering van de
bestrijdingstaken door de
GGD’en had door de minister
van VWS conform de Wpg
met de voorzitters van de
VR’s besproken moeten
worden en niet met de
koepelorganisatie GGD GHOR
Nederland.
Aangezien de minister van
VWS tevens aanwijzingen
heeft gegeven aan de
voorzitters van de VR’s voor
het nemen van maatregelen
is het terecht dat hij met hen

in contact stond. Hij had de
aansturing van de DPG’en
tevens via deze lijn moeten
laten verlopen.
24.

GGD GHOR

Hfdst 2, pagina 14

“De minister van VWS … de
organisatiekracht van de VR’s.”

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors
geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten
gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.

Zie hierboven.

25.

GGD GHOR

Hfdst 2, pagina 20

“De VNG draait mee in het programmaDG en hebben (moet zijn: heeft) een
liaison voor JenV.”

Betreft een schrijffout.

Aangepast.

26.

GGD GHOR

Hfdst 3, pagina 23

“Bij de aansturing … te hanteren.”

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors
geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten

Zie hierboven

gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.
27.

GGD GHOR

Hfdst 3, pagina 24

De verantwoordelijkheidsverdeling,
waarbij de minister van VWS …
inzetmogelijkheden gebruik kan worden
gemaakt,

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors
geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten
gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.

Zie hierboven

28.

GGD GHOR

Hfdst 3, pagina 25

“Deze werkwijze verbindt … gebruik van is
gemaakt.”

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors

Zie hierboven

geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten
gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.
29.

GGD GHOR

30.

JenV/DGPenV

Hfdst 3, pagina 26

“3. Naast de bestaande sturingslijn … van
elkaars ervaring en expertise.”

Het Veiligheidsberaad kwam / komt
wekelijks en soms vaker bijeen. De
minister van VWS maakt daar
afspraken met de voorzitters VR. In 2
brieven (31 maart 2020 / 18 aug
2021) heeft de MVWS zowel DPG’en
als voorzitters VR aangeschreven.
Daarnaast zijn de overleggen VWS –
DPG’en /GGD GHOR Nederland fors
geïntensiveerd. VWS heeft
dienstverleningsovereenkomsten
gesloten met GGD GHOR Nederland
ter ondersteuning van de uitvoering
van bestrijdingstaken door de GGD’en
Ook van belang in dit kader is het
Inschalingsoverleg. VWS en J&V
participeren daarin. De situatie van de
A-ziekte wordt daar gekoppeld aan de
te nemen maatregelen. Conclusie: de
zin is feitelijk onjuist.

Zie hierboven

Algemene opmerking: de evaluatie van de
aanpak van Covid-19 in Caribisch
Nederland is niet meegenomen. Dit zou
kunnen worden aangegeven/toegelicht in
H1

De nationale crisisstructuur heeft ook
ten dienste gestaan aan de aanpak
van Covid-19 in Caribisch Nederland.
De Wpg is mede van toepassing op de
openbare lichamen (artikel 68a Wpg)
en de gezaghebber is

Geen feitelijke onjuistheid.
Als een onderzoek betrekking
heeft op Caribisch Nederland
(CN) wordt dat vermeld (i.p.v.
CN is niet meegenomen in
het onderzoek).

verantwoordelijk voor de bestrijding
van A-infectieziekten.
31.

JenV/DGPenV

Hdfst 1, pag. 4

Onder de kop “Bijzonderheden
Pandemie”, eerste zin,
corrigeren/toevoegen: “Bij de aanpak van
een pandemie hebben de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en de voorzitter van de veiligheidsregio
een bijzondere rol. De voorzitter
veiligheidsregio is conform de Wet
publieke gezondheid verantwoordelijk
voor de bestrijding van A-infectieziekten.

O.b.v. van art. 6, vierde lid, Wpg is de
voorzitter VR verantwoordelijk voor
de bestrijding van A-infectieziekten.

Aangepast.

32.

JenV/DGPenV

Hfdst 2, pag. 11

Onder de kop “Veiligheidsregio’s (VR’s),
de tekst vervangen door:

Zie argumentatie hierboven. Op grond
van artikel 39 Wvr neemt de
voorzitter openbare orde
bevoegdheden over van de
burgemeester op grond van de
Gemeentewet als er sprake is van een
ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan.

Aangepast.

In artikel 58d van de Wpg wordt
afgeweken van artikel 39 Wvr.
hetgeen defacto inhoudt dat een
burgemeester een aantal van zijn
bevoegdheden behoudt. Dat beperkt
de bevoegdheden van de voorzitter
deels. Nmm laat de Twm de positie
van het VB onverlet.

Aangepast.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s
zijn verantwoordelijk voor de bestrijding
van A-infectieziekten, voor de
crisisbeheersing en, voorzover en zolang
er sprake was van een (dreigende) ramp
of crisis van meer dan plaatselijke
betekenis, voor de handhaving van de
openbare orde in relatie tot de crisis. De
minister van VWS kan de voorzitters
aanwijzingen geven over de wijze van
infectieziektebestrijding. Belangrijke
partijen waar zij mee samenwerken zijn
het LOT-C, het NCC, het NKC, de RCDV,
het VB en Defensie.
33.

JenV/DGPenV

Hfdst 2, blz. 21

Onder de kop “Wie doet wat?” Aanpassen
in de eerste zin “Met de komst van de
Twm zijn enkele bevoegdheden van de
veiligheidsregio teruggelegd bij de
gemeenten. Daarmee is de positie van de
voorzitter van de veiligheidsregio formeel
deels beperkter geworden.

34.

JenV/DGPenV

Hfdst 2, pag. 21

Onder de kop “wat zijn de ervaringen?”
corrigeren: “functionele sturingslijn via de
voorzitter veiligheidsregio”

Zie hierboven. De formele functionele
sturingslijn is via de vz veiligheidsregio
Door de gekozen werkwijze ontstaat
echter in de praktijk de beschreven
situatie. Tekst zou hierop aangepast
moeten worden.

Niet aangepast.
Het rapport beschrijft hier de
bij de aanpak van Covid-19
gehanteerde werkwijze en
niet de formele werkwijze.
Voor de duidelijkheid is de
tekst aangescherpt.

35.

JenV/DGPenV

Hfdst 3, pag. 23

Laatste alinea, laatste zin, invoegen: “Bij
de aansturing van de functionele keten
kiest VWS ervoor om – in afwijking van de
formele sturingslijn via de voorzitter
veiligheidsregio (art. 6, vierde lid, Wpg) de reguliere overlegcontacten met de
DPG’en als formele sturingslijn te
hanteren.

Zie hierboven.

Aangepast.

36.

NCTV

Hfdst 1, Inleiding

Nationaal Coördinator Terrorisme en
Veiligheid

Het is Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid.
(Ook op andere plaatsen in rapport te
corrigeren)

Aangepast.

37.

NCTV

Hfdst 2, Fase 0

In deze fase (…) crisisstructuur
geactiveerd.

Deze passage suggereert dat de
crisisstructuur was geactiveerd
omwille van de gezondheidsrisico’s in
Nederland. Dat was aanvankelijk niet
het geval. De crisisstructuur was
geactiveerd i.v.m. repatriëring
Nederlandse toeristen, vanwege de
uitbraak van Covid-19 in Zuid-Oost
Azië.

Aangepast.

38.

NCTV

Hoofdstuk 2, Fase 1

Tabel besluitvormingsstructuur.

Tevens staat hier dat het NCC wordt
geactiveerd. Dit is onjuist. Het NCC is
een permanent organisatieonderdeel
van de NCTV. Het LOCC is ook een
permanent organisatieonderdeel van
DGPenV.
Catshuis zou hier niet moeten staan
om op te nemen. Formeel geen

Aangepast.

39.

40.

41.

42.

NCTV

NCTV

NCTV

NCTV

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 1’.

Formeel maakt RCDV (…) bij het VB.

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 2’.

Daarom nam (…) in te richten.

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 2’.

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 2’.

onderdeel van de crisisstructuur. In de
formele besluitvormingsstructuur
moet je deze dus niet opnemen.
De Nationale crisisstructuur kent
vaste elementen en een flexibele
toepassing. Dit betekent dat als de
situatie hierom vraagt, organisaties en
organisatieonderdelen kunnen
worden toegevoegd, als de situatie
hierom vraagt. De stelling dat een
organisatie(onderdeel) dus geen
onderdeel uitmaakt van de nationale
crisisstructuur is niet juist.

Aangepast.
In het rapport is opgenomen
dat de RCDV formeel geen
deel uitmaakt van de vaste
elementen van de Nationale
crisisstructuur.

NCTV nam dit besluit niet, het Kabinet
nam dit besluit.

Aangepast.

De samenwerking tussen (…) verliep
hierdoor stroef.

Is hierop wederhoor toegepast bij
NKC? Daar wordt deze stelling niet
herkend.

Niet aangepast.

Met het verlaten (…) daarin was
meegenomen.

Fieldlabs vormen een ongelukkig.
Weliswaar vond er gedachtenvorming
plaats over fieldlabs, maar het besluit
om dit ook in de praktijk te gaan
doen, werd pas genomen in januari
2021. Dit vond zowel op ambtelijk als
bestuurlijk niveau plaats in
afstemming met VR’s.

Aangepast.

Overigens nam volgens AZ de
minister van JenV dit besluit.
Gezien de rol van de minister
van JenV als coördinerend
minister voor crisisbeheersing
ligt het voor de hand dat hij
dit besluit heeft genomen.
Uit zowel de interviews als
vragenlijsten blijkt dat de
samenwerking met het DGSC19 en de directie
communicatie binnen deze
organisatie – in tegenstelling
tot de samenwerking met het
NKC - stroef verliep.

43.

NCTV

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 3’.

Het informele Catshuis (…) voorbereidend
besluitvormingsgremium.

Het Catshuis was geen
besluitvormingsgremium. Het was wel
een voorbereidend gremium op de
besluitvorming, maar besluitvorming
vond pas plaats in MCC. Met de term
voorbereidend
besluitvormingsgremium wordt
gesuggereerd dat hier wel besluiten
werden genomen.

Aangepast.

44.

NCTV

Hoofdstuk 2/
Paragraaf ‘Fase 3’.

Landelijke maatregelen (…) maatregelen
verder toe.

Deze passage geeft onvoldoende
weer, waarom de maatregelen
konden worden aangepast, na de
persconferentie. Dit lag in het feit dat
er werd gewerkt op basis van de
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
(Twm Covid-19). Hierdoor moest
besluitvorming van het Kabinet
parlementair worden getoetst. Maar
dit was wel een verplichting. Het
debat in de Kamer was niet
vrijblijvend. Invoering van de
avondklok als voorbeeld is in deze
opsomming ongelukkig, omdat dit een
aparte procedure was op basis van de
Wbbbg.

Aangepast. Het voorbeeld
van de avondklok is
weggehaald.

45.

NCTV

Hoofdstuk 2/ ‘Fase
4’.

Waarom is hiervoor gekozen?

De reden dat gekozen werd voor de
Twm was niet om nieuwe structuren
te creëren, of meer
verantwoordelijkheid bij het lokaal
bestuur te leggen. De reden voor de
invoering van de Twm was het
democratisch inbedden van de
aanpak, in plaats van werken met
noodverordeningen.

Aangepast.

46.

NCTV

Hoofdstuk 2/

De ervaringen met de Twm (…) lokale
duiding opleveren.

Deze passage gaat uitsluitend in op de
praktische uitvoering van de Twm,
maar er wordt verder niets gezegd

Geen feitelijke onjuistheid

‘Fase 4’.

over de democratische inbedding,
alsof het gebruik van
noodverordeningen of een Twm, een
vrijblijvende keuze is. Maar dat is niet
het geval. Het gebruik van
noodverordeningen kan alleen als hier
noodzaak voor is. Zodra je in dit geval
het nemen van maatregelen kan
inbedden in een wet, dan ben je ook
gehouden dit als kabinet te doen.
47.

48.

NCTV

NCTV

Hoofdstuk 3/
Beschouwingen

Om die reden kiest de NCTV (…)
ondersteund door het DGSC-19.

De NCTV besloot dit niet, het kabinet
besloot dit.

Aangepast.

Hoofdstuk 3/
Beschouwingen

Ten slotte constateert (…) aanpak van een
crisis.

In deze passage wordt het probleem
gelegd bij de parlementaire
verzoeken. Maar het parlement heeft
nu eenmaal het recht om deze
verzoeken te doen. Het probleem ligt
hem dus eerder bij het feit dat op
departementen onvoldoende
capaciteit is om aan deze verzoeken
te voldoen.

Geen feitelijke onjuistheid.

Conform de opmerking van
AZ is hier de minister van
JenV opgenomen (zie
hierboven).

Conclusie nr. 5 lijkt een adequatere
samenvatting van geconstateerde
problematiek.
49.

NCTV

Bijlage 4

Tijdlijn

De tijdlijn is niet volledig. Aan te
bevelen is om ook duidelijk aan te
geven dat het gaat om een selectie
van gebeurtenissen.

Aangepast.

