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Samenvatting
Hierbij ontvangt u informatie over de zojuist afgekondigde maatregelen. Deze zijn conform de 
Tijdelijke wet maatregelen (Twm) vastgelegd in een ministeriele regeling. Het kabinet heeft 
besloten, vanwege de flinke toename van de besmettingen, dat de regeling meteen ingaat.
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Aan de leden

Geachte burgemeester,

F
vng.nl

Mocht u andere vragen hebben, dan kun u uw vragen aan de VNG stellen via het contactformulier 
https://vnq.nl/contactformulier. Juridische vragen gerelateerd aan de Twm en deze regeling kunt u 
mailen naar covid19@vnq.nl.

Het kabinet vraagt u om de huidige maatregelen zoveel mogelijk publiekelijk te steunen in lokale en 
regionale media en mensen op te roepen zich te houden aan de huidige maatregelen.

Intussen kunt u op de website www.overheid.nl/coronavirus al een overzicht vinden van 
veelgestelde vragen. Onder meer staat hier een lijst met cruciale beroepen en essentiële winkels. 
Op de website van de VNG kunt u ook veelgestelde vragen vinden, via www.vnq.nl/corona.
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Vanavond heeft minister-president Rutte in zijn toespraak bekend gemaakt dat vanaf 00.00 uur 
vannacht Nederland in een lockdown gaat. De bijbehorende ministeriele regeling die zojuist aan de 
Tweede Kamer is gestuurd, kunt u hier lezen. Uiterlijk woensdag sturen wij u een aanvullende 
ledenbrief. Hierin informeren wij u nader over een aantal zaken waar u als gemeente aandacht voor 
moet hebben, zoals de noodopvang, handhaving, het gesprek met ondernemers, aandacht voor de 
jeugd en financiële ondersteuning.
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Met vriendelijke groet,
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Lijst met cruciale beroepen
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Personeel werkzaam in vitale processen.
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie 
en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor 
afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat 
uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende 
industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van 
producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere 
producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
• Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en 

vuilnis.

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en 
wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen 
met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of 
de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een 
cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te 
vangen.

Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de 
samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er 
speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal 
verklaard):

Meldkamerprocessen
Brandweerzorg
Ambulancezorg
GHOR
Crisisbeheersing van de veiligheidsregio's

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en 
waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, 
burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en 
forensische klinieken.
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Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, Nationaal Crisis Centrum

beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale
beroepsgroepen
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Lijst met uitgezonderde contactberoepen

Arts

Fysiotherapeut

Gezondheidszorg psycholoog

Klinisch technoloog

Orthopedagoog-generalist

Physician assistant

Psychotherapeut

Tandarts

Verloskundige

Verpleegkundige

Apothekersassistent

Diëtist

Ergotherapeut

Huidtherapeut

Klinisch fysicus

Logopedist

Mondhygiënist

Oefentherapeut

Optometrist

Orthoptist

Podotherapeut

Radiodiagnostisch laborant

Radiotherapeutisch laborant

Tandprotheticus
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Zorg vanuit de zorgverzekeringswet:
• Apotheker

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten. 
Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op 
basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid, 
of vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG, of in het kader van bloedafname en 
bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens en de dierenartsen uitgezonderd 
van het verbod. Onder deze uitzonderingen vallen:



Tandartsassistent

Doktersassistent

Mondhygiënist

Bachelor medisch hulpverlener

Kraamverzorgende

Anesthesie-medewerkers

Vaktherapeut

Kinder- en jeugdpsycholoog

Medewerkers in de crisisopvang voor vrouwen
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* Praktijkondersteuner (POH) GGZ of somatiek

• Medewerkers ambulante GGZ

• Medewerkers die maaltijdondersteuning bieden onder Wmo

■ Ambulante begeleiders Wmo/jeugd (die werken met cliënten met bijv, 
verstandelijke beperking of ernstige ggz of gedragsproblematiek)

* Medewerkers beschermd wonen

• WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg)

• Medewerkers hulpmiddelenzorg

• Audiciens

■ Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG'er)

■ Lab medewerker medisch laboratorium

• Medewerkers in een 24uurs jeugdvoorziening (bijvoorbeeld gezinshuizen 
en gesloten jeugdzorg plus instellingen)

• Medewerkers in de logeeropvang jeugd

• Zorgmedewerkers Veilig Thuis

• Medewerkers logeermogelijkheden voor respijtzorg

■ Huishoudelijke hulpen bij mensen met dementie

• Ambulancechauffeur en chauffeur voor de huisartsenpost

• Verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulance inclusief niet- 
verpleegkundige centralisten MKA (dispatchers bij 112)

• Piloten MMT (traumahelicopter)

■ Operatiekamer-assistenten

Zorg vanuit de WMO 2015 en/of Jeugdwet:
■ Medewerkers dagbesteding Wmo/jeugd (inclusief zorgmedewerkers van 

zorgboerderijen)



Logopedist

Geriater

Vaktherapeut
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Orthopedagoog

Psycholoog

■ Geestelijk verzorger

* Case manager dementie (niet zijnde verpleegkundige)

■ Ergotherapeut

■ Kinder- en jeugdpsycholoog

* WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg

Overig:
* Sanquin (bloedafname en bloedvoorziening):

* Donorartsen (bloedafname)

■ Afname-assistenten of donorassistenten (bloedafname)

* Zorgverleners die diagnostische testen op bloed uitvoeren

Chauffeurs:
■ Nederlandse Transplantatiestichting

Apotheker:

■ Verpleegkundig specialist

■ Verpleegkundigen en verzorgenden VV en GHZ

• Pedagogisch medewerkers (begeleiders in de W en GHZ) 

" Groeps- en woonbegeleider (W en GHZ) inclusief
groepsverzorgingsmedewerkers

■ Helpende en woongroepsassistenten (W en GHZ) inclusief 
groepsverzorgingsmedewerkers'

* Fysiotherapeut

■ Oefentherapeut

■ Medewerkers maatschappelijke opvang

■ Medewerkers hulpmiddelenzorg

■ Kinder- en jeugdpsycholoog

• WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg) Langdurige Zorg

• Specialist ouderengeneeskunde

• Arts verstandelijk gehandicapten

• Basisarts



■ Dermatoloog (dermatologie en venerologie)

Donorarts

■ Gynaecoloog (obstetrie en gynaecologie)

Huisarts (huisartsgeneeskunde)

Internist (interne geneeskunde)

Klinisch geriater (klinische geriatrie)

Neuroloog (neurologie)

Orthopedisch chirurg (orthopedie)

Patholoog (pathologie)

Radioloog (radiologie)
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Arts:
■ Anesthesioloog (anesthesiologie)

• Arts klinische chemie (klinische chemie)

* Nucleair geneeskundige (nucleaire geneeskunde)

• Oogarts (oogheelkunde)

■ Cardiothoracaal chirurg (cardio-thoracale chirurgie)

• Chirurg (heelkunde)

■ Ziekenhuisapotheker (ziekenhuisfarmacie)

• Openbaar apotheker (openbare farmacie)

Plastisch chirurg (plastische chirurgie)

Psychiater (psychiatrie)

• Arts-microbioloog (medische microbiologie)

• Bedrijfsarts (arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde)

■ Cardioloog (cardiologie)

• Arts maatschappij en gezondheid (maatschappij en gezondheid)

• Arts voor verstandelijk gehandicapten (geneeskunde voor verstandelijk 
gehandicapten)

* Keel-, neus- en oorarts (Keel- neus- en oorheelkunde)

* Kinderarts (kindergeneeskunde)

* Klinisch geneticus (klinische genetica)

• Longarts (longgeneeskunde en tuberculose)

■ Maag-, darm- en leverarts (leer van maag-darm-leverziekten)

• Neurochirurg (neurochirurgie)



Radiotherapeut (radiotherapie)

* Reumatoloog (reumatologie)

Uroloog (urologie)

* Verzekeringsarts (arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde)

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

(gewone) verpleegkundige

Overige uitzonderingen:

Dierenartsen

Audiciens

Opticiens
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■ Verpleegkundige gehandicaptenzorg

• Wijkverpleegkundige

Verpleegkundige:
• Ambulanceverpleegkundige

Gezondheidszorgpsycholoog:
* Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)

■ Klinisch psycholoog (klinische psychologie)

■ Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen

• Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen

■ Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

• Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

• Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

* Revalidatiearts (revalidatiegeneeskunde)

* Specialist ouderengeneeskunde (specialisme ouderengeneeskunde)

* Sportarts (sportgeneeskunde)

Tandarts:
• Orthodontist (dento-maxillaire orthopeadie)

* Kaakchirurg (mondziekten en kaakchirurgie)



'iii' Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Locatie voor zakelijke en financiële dienstverlening
Levensmiddelenwinkel,
Warenmarkten voor levensmiddelen,
Drogisterijen,
Apotheken,
Dierenspeciaalzaken,
Opticiens,
Audiciens,
Tankstations,
Winkels voor zorg-en welzijnshulpmiddelen,
Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen 
en (motor)voertuigen,
Wasserijen, stomerijen,
De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling), 
Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop, 
Groothandels (business to business)
Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en 
postpakketen.

Lijst met uitzonderingen voor de detailhandel
De detailhandel is gesloten. Winkels die wel geopend mogen blijven, zijn:


