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Vooraf: 

• PDC-19 = Programmadirectie Covid-19 NCTV

• PSC-19 = Programmadirectie Samenleving en Covid19 Justitie

• Nav een evaluatie op de crisisaanpak, vindt reorganisatie plaats waarbij PSC-19 een prominente
rol krijgt. PDC-19 (NCTV) verstevigt zijn rol.

• Maatregelen, vooral nieuwe vanaf medio 2020, komen vaak uit de koker van NCTV

• NCTV (PDC-19) deelt samen met PSC-19 de lakens uit, vooral vanaf medio 2020, met de komst
van Obbink en de organisatie die werd opgetuigd.



Niels Obbink



Roscam Abbing







• 18/6/2020: Als gevolg van een evaluatiesessie, krijgt PSC-19 een rol, op 
aangeven NCTV?
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4/8/2020: NCTV stuurt mail met concept aanvullende maatregelen aan alle 

ministeries. Obbink als afgevaardigde van Veiligheid en Justitie.



4/8/2020: Nog twee belangrijke opmerkingen over mondkapjes: Als de afstandsnorm 

niet kan worden gewaarborgd en gedragsbeïnvloeding.



5/8/2020: NCTV stuurt nieuw maatregelenpakket rond.



10/8/2020: 350C.

Justitie, IenW, VWS.

Ondanks negatief advies OMT en kabinet dat het niet wilt, moet er toch een 

mondkapjesplicht komen. Geen medisch doel, maar gedragsbeïnvloeding.



11/8/2020: OM betrokken bij voorgenomen verplichte maatregelen.

11/8/2020: OM betrokken bij 

voorgenomen verplichte 

maatregelen.



12/8/2020: Quarantaineplicht.

Wetgeving in voorbereiding, maar we willen het 

alvast (zonder wettelijke grondslag).

Nog niet op Rijksoverheid.nl zetten, want we 

handelen nog buiten de wet.

Was getekend, Justitie.



14/8/2020: Merkwaardige mail met doelredenering. “Ambities rondom 

mondkapjesplicht.” Moet logischerwijs voortvloeien uit resultaten pilot, 

hoewel die niet scherp zijn….











11/9/2020: Uitkomst pilot mondkapjes:

• Géén effect voor volksgezondheid

• Géén effect op gedragsbeïnvloeding

• Géén juridische basis





Observaties:

PDC-19 = Programmadirectie Covid-19 → NCTV

PSC-19 = Programmadirectie Samenleving en Covid19 → Justitie

• Nav een evaluatie op de crisisaanpak, vindt reorganisatie plaats waarbij PSC-19 een 

prominente rol krijgt. PDC-19 (NCTV) verstevigt zijn rol.

• Maatregelen, vooral nieuwe vanaf medio 2020, komen vaak uit de koker van NCTV

• Maatregelen worden als eerste besproken of in samenwerking opgesteld met Justitie (Dus PDC 

met PSC)

• PSC-19 is veelal aanspreekpunt voor geldende maatregelen en handhaving

• PSC-19 directeur is Niels Obbink werkzaam voor interne detacheringsdienst ABDTopconsult

• Andere departementen zoals VWS worden laat geïnformeerd over op handen zijnde 

maatregelen, maar moeten wel spreeklijnen, QA’s en verantwoording afleggen

• OMT-adviezen worden pas opgevraagd nadat de maatregelen geformuleerd zijn

• Goede voorbeelden zijn mondkapjesplicht, Avondklok en 1,5 meter

• Expliciete opdrachten vanuit PSC-19 om niet transparant te communiceren op Rijksoverheid.nl.

• Diplomatie in formuleringen wordt veel aandacht aan geschonken

NCTV deelt de lakens uit, vooral vanaf medio 2020, met de komst van Obbink en de organisatie 

die werd opgetuigd.









CBDC



https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&search=Conspiracy%20
theory%20extremists&count=100&charttype=line&chart=overtime&expanded=yes&ob=CountryText&od=desc#results-table

https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&search=Conspiracy%20
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Created: 25-4-2022 | Bron: 

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/ |  Twitter: 

6/4/2020: KNAW is veelzijdig. Verzorgt bijvoorbeeld de 
belangenverklaring voor (externe) OMT-leden

Bron 1: 

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/

publicaties/9fc738ac90f640f248b85f

8b11b1aec6/bijlagen-bij-besluit-

wob-verzoek-aangaande-rivm-in-

de-periode-mei-2020-ii.pdf

Pagina: 1317

Bron 2: 

https://www.rivm.nl/sites/default/file

s/2020-

12/Belangenverklaring%20Prof.%20d

r.%20Marc%20Bonten%2006-04-

2020.pdf

Pagina 2 en 3

Bron 3: 

https://research.vu.nl/en/clippings/

marc-bonten-omt-verzwijgt-

connectie-met-pfizer-en-

astrazeneca-exp

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/9fc738ac90f640f248b85f8b11b1aec6/bijlagen-bij-besluit-wob-verzoek-aangaande-rivm-in-de-periode-mei-2020-ii.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/Belangenverklaring%20Prof.%20dr.%20Marc%20Bonten%2006-04-2020.pdf
https://research.vu.nl/en/clippings/marc-bonten-omt-verzwijgt-connectie-met-pfizer-en-astrazeneca-exp
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Created: 25-4-2022 | Bron: 

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/ |  Twitter: 

20/5/2020: Planbureau voor Leefomgeving, RIVM en 
CPB zien het anders

Bron: 

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/9fc738ac90f640f248b85f8b11b1aec6/bijlage

n-bij-besluit-wob-verzoek-aangaande-rivm-in-de-periode-mei-2020-ii.pdf

Pagina: 287 - 288

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/9fc738ac90f640f248b85f8b11b1aec6/bijlagen-bij-besluit-wob-verzoek-aangaande-rivm-in-de-periode-mei-2020-ii.pdf

