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Onderwerp  Evaluatie crisisaanpak COVID-19 

 

Geachte heer Grapperhaus, 
 
Dank voor uw brief van 1 mei jl. waarin u, mede namens de minister-president, de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid verzoekt om een onafhankelijk evaluatieonderzoek van de corona crisisaanpak.  
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit verzoek betrokken bij zijn overwegingen en gelet op de 
ongekende omvang van deze corona crisis, de duizenden slachtoffers die dientengevolge zijn te 
betreuren en alle veroorzaakte leed en schade, besloten dit onderzoek ter hand te nemen. 
Voorbereidende werkzaamheden hiertoe zijn al eerder gestart. Uw verzoek tot het doen van een 
onafhankelijk evaluatieonderzoek sluit daar bij aan en zal positief bijdragen aan de mate waarin de 
beoogde doelstelling van het onderzoek, namelijk het trekken van lessen voor de toekomst, kan 
worden gerealiseerd. 
 
Voor nu kan ik u mededelen dat het onderzoek onder meer betrekking zal hebben op de 
voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en -organisatie, de getroffen maatregelen en de 
uitfasering van deze maatregelen. Daarnaast zal in het onderzoek ook gekeken worden naar de 
effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld 
door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten. Op enig moment in de tijd zal het 
onderzoek nader worden afgebakend teneinde de focus op de meest relevante aspecten te richten.  
Medische handelingen en economische steunmaatregelen zullen buiten de focus van het onderzoek 
vallen. De Onderzoeksraad zal zich in zijn onderzoek niet slechts richten op de crisisaanpak van het 
kabinet, maar ook de rol van andere betrokkenen in ogenschouw nemen.  
Het spreekt voor zich dat de Onderzoeksraad bij het benaderen van betrokken partijen rekening zal 
houden met het feit dat de bestrijding van de crisis momenteel nog gaande is.  
 
Tot slot wil ik benoemen dat uw toezegging dat het kabinet alle medewerking zal verlenen aan het 
onderzoek zeer behulpzaam is en de kwaliteit en tijdigheid van het onderzoek ten goede zal komen. 
Graag maak ik op afzienbare termijn concrete afspraken terzake.  
 
Hoogachtend, 

 
Jeroen Dijsselbloem, 
voorzitter 
 


