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Geachte lezers, 

 

Nederland gaat terug naar het oude normaal. 
Dat zal niet meevallen voor de huidige 
voorzitter Mark Rutte van het demissionaire 
kabinet. Ik heb alvast een persconferentie 
geschreven voordat Mark het niet voor elkaar 
krijgt en de emoties te hoog oplopen. 
 

 

Dames en heren, jongens en meisjes en aanwezige van de pers. 

Na goed overleg in het kabinet en critici van het coronabeleid in 

Nederland is het volgend besloten. 

 

1. In overleg met het RIVM is de status coronavirus of Covid-

19 veranderd in een griepvirus; Het Outbreak Management 

Team is per direct opgeheven en wij danken de leden voor 

hun inzet in de afgelopen perioden; 

2. Met directe ingang worden alle coronamaatregelen omgezet 

in adviezen. De gedragsregel blijft wel “Heeft u klachten blijf 

dan thuis” en daarbij wordt de toevoeging gedaan “maak 

een telefonische afspraak met uw huisarts”; 

3. Dat houdt dus o.a. in dat per direct de sociale afstand van 

anderhalve meter en de mondkapjesplicht als advies kunnen 

worden beschouwd; 

4. We geven de vrijheid aan winkeliers en andere detaillisten 

om deze adviezen wel als maatregel toe te passen in hun 

winkels als dat hun wens is;  

5. Personen die toch gebruik willen maken van een mondkapje 

zoals kappers, fysiotherapeuten, café en 

restaurantpersoneel hebben daar een eigen keus in; 

6. Het mondkapje in het openbaar vervoer is dus ook 

vrijblijvend; 

7. Hiermee komt ook een eind aan het thuiswerken en laten dit 

over aan het bedrijfsleven zelf in welk tempo ze het 

personeel weer op het werk willen hebben; 

8. Alle scholen gaan weer gewoon open en ook hier geld dat 

leerkrachten en leerlingen van 12 jaar en ouder hier een 

eigen keus hebben welke persoonlijke preventieve 

maatregelen zij zelf willen toepassen. 

De school kan andere leerlingen verplichten voor preventie 

is niet toegestaan;  

9. Verder zullen we aan onze buurlanden België en Duitsland 

vragen ons voorbeeld te volgen. Mochten ze dat niet willen 

dan zullen de grenzen worden gesloten voor iedereen de 

klachten heeft zoals bekend met een griep; 
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10. Vanaf morgen mogen de cafés en restaurants weer open en 

we laten het aan de eigenaars zelf over op welke wijze zei 

preventieve maatregelen willen toepassen; 

11. Ook het contactonderzoek van de GGD wordt per direct 

gestopt en de corona app zal per direct worden afgesloten; 

12. De steun aan bedrijven worden over 6 maanden stopgezet;  

13. De vaccinatie van het griepvirus zal gewoon doorgaan en 

eenieder wordt uitgenodigd voor het halen van een 

vaccinatie. 

Het is aan ieder individueel persoon zelf of hij gebruik maakt 

van de uitnodiging of niet. 

De GGD zullen geen registratie hiervan bijhouden maar de 

huisartsen wel en dienen deze gegevens als vertrouwelijk te 

worden behandeld; 

14. Alle soorten testen zullen worden opgeheven en teststraten 

worden per direct gesloten en ontmanteld. 

Bij klachten dient een patiënt telefonisch contact op te 

nemen met de huisarts en is verplicht thuis te blijven tenzij 

de huisarts anders beslist. 

De kosten van eventueel testen van patiënten worden nu 

vergoed door het rijk tot 31 december 2021; 

 

15. Voor de andere landen in Europa kunnen wij als 

Nederlanders geen financiële verantwoordelijkheid meer 

dragen.  

Dat houdt in dat landen alleen leningen kunnen krijgen om 

hun economie in stand te houden of verder uit te breiden 

dan wel op te bouwen.  

Het geven van giften aan die landen zal Nederland niet 

toestaan.  

Mocht Nederland gedwongen worden er toch mee in te 

stemmen met giften dan zal Nederland haar lidmaatschap 

van EU ter discussie stellen om een Nexit te bevorderen.  

 

Zijn er nog vragen? Nee!! Dank u voor uw aanwezigheid. 

 
Op de website van de Rijksoverheid kunt u alles teruglezen. 

 

 
 

Succes,   

Peter 


