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P O L I T I E K

Corona-appwordt
landelijk ingevoerd
nafiatEersteKamer
Lien van der Leij
DenHaag

DeCoronaMelder-appwordt zaterdag lan-
delijk geactiveerd.Datmaakte zorgminister
Hugode Jongegisterenbekend,kortnadat
deEersteKamerdebenodigdewetmet51 te-
gen19stemmenhadgoedgekeurd.

Deappgeeftdegebruikereenwaarschuwing
alshijof zij indebuurt vaneenpersoon isge-
weest die het virus heeft opgelopen.Het kan
een belangrijke aanvulling zijn op het bron-
encontactonderzoekvandeGGD’s.Hetaan-
talbesmettingen loopt inmiddels zosnelop,
dat zij dat onderzoekniet kunnenbijbenen.
‘Mooi dat het gebruik van CoronaMelder

doorbeideKamerswordtomarmd’,aldusDe
Jongenaafloopvandestemming. ‘Wemoeten
alles op alles zetten om verspreiding van het
virus de kop in te drukken. De app kan daar
eenbelangrijkerol inspelen,hoogtijdomdie
nuook inNederland te gaan inzetten.’

NaastdecoalitiepartijenstemdenindeEer-
ste Kamer ookGroenLinks, PvdA, SP en SGP
voordewet.Kernisdatniemandkanworden
verplicht of onder drukworden gezet omde
apptedownloadenofdemeldingentedelen.
Zoishetbijvoorbeeldniet toegestaandateen
restauranteigenaarhetgebruikvandeappals
voorwaarde stelt alsmensenwillen komen
eten.

Deappisdeafgelopenwekeninvijf regio’s
inGelderland,DrentheenTwentegetest.Uit
die proeven is gebleken dat CoronaMelder
ongeveer evenveel besmettingenweet op te
sporen als het reguliere bron- en contacton-
derzoekvandeGGD’s, aldusDe Jonge tegen-
overdeEersteKamer.Grossomodoblijktrond
10,5%vandemensendie eenmeldingkrijgt,
inderdaadbesmet.

Ruim 1,3miljoenmensen hebben de app

al gedownload,maar krijgen alleenmelding
indetestregio’s.Vanafzaterdagkandatdoor
heelNederland.Opdiedagstarteenlandelij-
ke campagne omde app onder de aandacht
te brengen.

DeTweedeKamergingbeginseptemberal
akkoordmetdetijdelijkeapp-wet,maar inde
Eerste Kamer waren er nog volop bedenkin-
gen over demogelijke herleidbaarheid van
de gegevens die de app verzamelt, de facili-
terende rol van de Amerikaanse techgigan-
tenGoogle enAppleendewaarborgen tegen
‘drang endwang’.

DeheleKamersteundeeenmotievandeSP
die het kabinet opriepwaarmogelijk de app
verder door te ontwikkelen. Datmoet ervoor
zorgendatmensenindetoekomstdeappzon-
dertussenkomstvanAppleenGooglekunnen
gebruiken.EenmotievandePartijvoordeDie-
renomdewetuit testellen totdater voldoen-
decapaciteit is omiedereen te testendie een
meldingkrijgt, werd verworpen.

Senatorenmaaktenzichzorgenoverdequa-
rantainediedeappvoorschrijftals iemandin
debuurt is geweest vaneenbesmetpersoon.
Zelfswanneer zij zelf geen klachtenhebben,
moetenmensen tien dagen in thuisisolatie,
wat problemen kan opleveren voor henzelf
énhunwerkgever.

VolgensDeJongeisergestudeerdopeenre-
gelingomwerkgevers tecompenseren,maar
valtermoeilijk iets tebedenkendatniet frau-
degevoelig is.Hij zei haast temakenmet het
opvoerenvandetestcapaciteit.NaastdePCR-
test die nuwordt gebruikt— en die €65 per
persoonkost—hoopt hij binnen enkelewe-
kendevalidatievanverschillendesneltestsaf
te kunnen ronden.
De Jonge, die maandag en gisteren her-

haaldelijk vrijwel dezelfde vragen over de
accuraatheidvandeappendegarantiestegen
drangendwangvoorhetgebruikervanbeant-
woordde, lietaanheteindevanhetdebateven
zijn frustratie doorschemeren.
Wat een snelle invoering van een ‘super-

simpele app’ hadmoeten zijn, was door de
‘argusogen’waarmee alleswerd gevolgd ver-
worden toteen ‘heelgecompliceerdproject’,
verzuchttehij.

In de Eerste Kamer
waren er volop
bedenkingen over de
herleidbaarheid van
gegevens

Het is goeddat deoverheid
zonuendande compu-
ter vankwaadwillende
mensenweet binnen te

dringen.Dankzij een slimmehack
wist depolitie bijvoorbeeldmee
te lezenmetde versleuteldebe-
richten vande crimineelRidouan
Taghi, die daardooruiteindelijk
konwordenopgepakt.

Maar aannietsontziendhacken
kleven risico’s.Wanneer zwaar
hackgereedschapop straat be-
landt, kandat de samenleving
grote schade toebrengen. Eerder
gebeurde zoietsmet een virus
datwaarschijnlijk doordeAme-
rikaanse geheimedienstwas ge-
maakt.Het is verstandig omvoort-

aan vangeval tot geval te laten
toetsenofhet hackmiddel zero
dayniet erger is dandekwaal.De
AIVDdoet zoiets al,maarDefensie
enPolitie nogniet.

Zerodays zijnbeveiligingslek-
kendieniet bekend zijnbij de
softwarefabrikant enwaar inprin-
cipedus geenbescherming tegen
bestaat. Aande enekant is het
verstandigde softwarebouwer zo
snelmogelijk te informerenover
een zeroday, zodat diehet gat kan
dichten.Opdiemanier kan voor-
komenwordendathackershet lek
weten temisbruikenenbijvoor-

Een toetsingskader
dwingt om goed na te
denken over de voor-
en nadelen van zwaar
hackgereedschap

beeld eenenergiecentrale kunnen
platleggen. Aandeandere kant
is het voor inlichtingendiensten
handig omzerodays juist niet aan
te geven, zodat zij de lekkenkun-
nengebruikenommee te kijken
met criminelen en terroristen.

Deze afweging tussen twee
vormen van veiligheid is lastig
endient zorgvuldig gemaakt te
worden.Dit dilemma, zonder
aanvullende regels, overlaten aan
deopsporingsdiensten zelf, is vra-
genomproblemen. Je vraagt een
voetballer immers ookniet om
zijn eigenwedstrijd tefluitenof de
politie omeenaangehouden ver-
dachtemeteen teberechten.

Opandere vlakken—veelal
rondprivacy—blijkt dat deover-
heid zelf geregeldmoeiteheeft
omanderebelangengoedmee
tewegen. Afgelopenmaandnog
bleekdat de inlichtingendiensten
niet altijd rechtmatig omgaan
metpersoonsgegevens van reizi-
gers, oordeeldede toezichthouder
CTIVD.

Een verplicht eenduidig toet-
singskader rondomhet gebruik
vanonbekendebeveiligingslek-
kenkanhelpendergelijke fouten
te voorkomen.Het dwingt om
goedna tedenkenover de voor- en
nadelen van zwaarhackgereed-
schapenomtekijkenof er echt
geenalternatieven zijn.

Dekomst van zo’n toets hoeft
niet te betekenendat depolitie
nietsmeer kan. Integendeel, het
verkleint dekansopeen foutmet
grotenevenschade. Als depolitie
eendergelijke foutmaakt, zou
het draagvlak voor eenhacken-
deoverheidhelemaal kunnen
verdwijnen.

Commentaar
Hackende overheid
heeft toezicht nodig

d
Meer lezen?
fd.nl/commentaar

ZORG

Hoeernstig is
de situatie rond
remdesivir?
Nederlandkamptmet een tekort
aande virusremmer remdesivir,
zomelddehet FDgisterochtend.
Als het tekort aanhoudt, is dat
een serieusprobleem.Remde-
sivirwordt veel gebruikt voor de
behandeling van covid-patiënten
die inhet ziekenhuis zijn opgeno-
menendie kampenmet adem-
halingsmoeilijkheden.Hoe zit
het preciesmetdit tekort enhoe
ernstig is de situatie nueigenlijk?
Vijf vragenenantwoordenover
dezekwestie.

a PAGINA 7

ARBEIDSMARKT

UWV-bestuurder:
‘Sommigenmoeten
geld terugstorten’
HetUWVbegint vandaag aande
volgende fase inde loonsteunre-
geling. Bijna 140.000bedrijven
hebbendit voorjaarmiljarden eu-
ro’s vandeoverheid gekregenom
hunpersoneel door te betalen.De
uitkeringsinstellingmoetnude
rekeningopmakenover die eerste
ronde vandie regeling.UWV-be-
stuurder JanetHelder spreekt van
eenuniekeoperatie. ‘Wehebben
de risico’s goed inbeeld,maarhet
gros vandewerkgevers is er niet
opuit de zaak teflessen.’

a PAGINA 23

DETAILHANDEL

Visverkopersdoen
het goed tijdens
de coronacrisis
Consumentenkoken luxer en
kopendaardoormeer vis.De vis-
handelwordt gedomineerddoor
Spakenburg enVolendam. ‘Van
de coronacrisis heb ikweinig
last’, zegt de 50-jarige vishan-
delaarHenry Schilder. ‘Alleen
tussendemiddagmis ik omzet.
Mensengaanminder vaak eten
in een restaurant.Dus gaan ze
thuis luxer kokenendoen zehun
inkopenbij een speciaalzaak als
demijne. Almet al ismijnomzet
redelijk stabiel gebleven.’

a PAGINA 27
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Toenemende vraagnaar luxevoedsel
maakt visboer coronaproof
Frits Conijn
Amstelveen/Leusden/Volendam

Deeconomischecrisis gaat aande
meeste visverkopers voorbij. Zij spelen
inopdebehoefte aan luxekook-ingre-
diënten,nuconsumentenminder vaak
buitendedeur eten.

Duisternis in Volendam. Terwijl de rest
vanNederlandnogslaapt,makeninhet
dorp de eerste vishandelaren hun da-
gelijkse rondje langs de groothandels.
Demeeste vis is een dag eerder besteld
en ligt klaar, op ijs in piepschuim-bak-
ken.Maar ook ter plekkewordt nog in-
gekocht. Ook doorHenry Schilder. Als
zijnbus is ingeladen,koopthij eenpaar
extra scharren, tongenenroodbaarzen.
Temooi omte laten liggen, vindt hij.

Bij groothandel Verse Vis Volendam
valt zijn oog op een kratmet heken.Hij
pakt ze op en bevoeltmet zijn duimen
hunbuiken. ‘Diemoeteneenbeetjeste-
vigzijn’, zegtSchilder.Hij laater tweein-
pakkenenlegtderestweerterug.Vervol-
gensbezoekthijdegroothandelsSnoek
Patat en zonen, VD 119, Fuikie Seafood
envoorzijnzuurwarenDickKok.Bijbak-
kerij VanPooij haalt hij de broodjes die
hij nodigheeft voor deharing enkibbe-
ling.

Omhalf zeven rijdt Schilder het dorp
uit, net als veel andere Volendammers.
Ongeveerdehelftgaataandeslagalsstu-
kadoor, loodgieterofschilder.Deandere
helftverkooptvis.DatdoetSchildervan-
uit de Volendammer Visspecialist, zijn
eigenwinkel inAmstelveen.

‘Vande coronacrisis heb ikweinig last’,
zegtde50-jarigeSchilder. ‘Alleentussen
demiddagmis ik omzet. Er gaanmin-
dermensen naar kantoor, dus worden
er hierminder broodjes gehaald. Daar
staat tegenover datmensen door coro-
naminder vaak eten in een restaurant.
Dus gaan ze thuis luxer koken en doen
zehun inkopenbij een speciaalzaakals
demijne. Almet al ismijn omzet rede-
lijk stabiel gebleven.’
Welmaakt hij extra kosten, bijvoor-

beeldmet een verbouwing.NuSchilder
door het virus slechts zes klanten tege-
lijkertijd in zijnwinkelmagontvangen,
verlengthijbuitendeluifel vanzijnwin-
kel.Dankunnendeklantendiemoeten
wachten bij een regenbui in ieder geval
schuilen.

Karel van denHeuvel is nog optimis-
tischeroverdeverkoopcijfersdanHenry
Schilder. Als operationeel directeur van
de brancheorganisatie Vereniging van
Nederlandse Visspecialisten ziet hij de
gemiddeldeomzet inzijnsectorde laat-
stemaandenmet eenkwart stijgen.

‘Viswinkels ontwikkelen zich steeds
meer tot traiteur en vis past goed in een
gezondmenu’,zoverklaartVandenHeu-
vel de opgaande trend. ‘Mensenwillen
tegenwoordig weten waar hun eten
vandaan komt. Vis bij de supermarkt
is te anoniem, je weet niet wat ermee is

gebeurd.Maar visspecialisten hebben
een verhaal. Ook goede slagers profite-
ren vandeze trend.’

Tochbiedtde sector volgensVanden
Heuvelniet alleenvrolijkheid. ‘Inplaat-
sen als Renesse, Scheveningen en ook
Volendamzelfheeftdehandelhetzwaar.
Onder invloedvanhetviruskomendaar
tegenwoordignauwelijkstoeristenmeer.
Die viswinkels verkopen daardoor na-
tuurlijkookminderaanderestaurants.’
Sinds jaar en dag domineren Volen-

dam en Spakenburg de vishandel. In
1932 werd de Afsluitdijk voltooid, de
Zuiderzee veranderde in IJsselmeer en
het water werd zoet. De vissers uit deze
dorpenmoestenopzoeknaareennieu-
we inkomstenbron en vondendie in de
handel.
Tegenwoordig biedt de vishandel in

Nederlandwerkaanongeveer5400men-
sen,1400ondernemersmet4000mede-
werkers, zo schat deVereniging vanNe-
derlandseVisspecialisten.Achthonderd

Henry Schilder selecteert zijn vis bij groothandel VD 119. FOTO: RAMONVANFLYMENVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

van de ondernemers hebben een eigen
winkel,deoverigenverkopenvanuithun
karren opmarkten. De Volendammers
bezitten veel winkels, de karren komen
voornamelijk uit Spakenburg. Samen
boekenzijeenomzetvannaarschatting
€350mlnper jaar.

De werkelijke omzet ligt waarschijn-
lijk nog hoger, zegt Ruud vanDiermen
(56), voorzittervandeSpakenburgseVis-
handelVereniging,eigenaarvanviswin-
kelRu-Vis inLeusdenenvantweeviskar-
ren voor demarkt. ‘In deze berekening
is geen rekening gehoudenmet de om-
zetvanendewerkgelegenheidbijdetoe-
leveranciers.Denkdaarbijbijvoorbeeld
aan reclamebureaus, installateurs van
de koelinstallaties en groothandels. Zo
isdeeconomievanSpakenburgvooreen
groot deel afhankelijk van vis.’

Veelondernemerszittenalgeneraties
lang in de vishandel. Zo begint de ge-
schiedenis vanRu-Vis bij de grootvader
vanVanDiermen. Als tiener vertrok die

Vis, 24 uur per dag

Inde zijgevel van zijn
winkel in Leusden
installeert Ruud van

Diermen een afhaalau-
tomaat voor vis. Klanten
kunnenhunbestelling
via het internet plaat-
sen, betalen enkrijgen
vervolgens een code.
Daarmee kunnen ze op
hetmoment dat hunhet
beste uitkomtde vis uit
de automaat halen, ook
’s nachts of ’smorgens
vroeg. ‘Het concept is

ontwikkeld door eenBel-
gische slager’, zegt Van
Diermen. ‘Die gebruikt
hemvoor zijn vlees.
Maar de automaat is ook
uitstekend geschikt voor
vis, wistenwij direct.’
VanDiermenkocht een
paar vierkantemeter van
denaastgelegen Jumbo,
lietmurendoorbreken
ende automaat instal-
leren. In de tweedehelft
van oktoberwordt de
afhaalautomaat in ge-

bruik genomen. Eerst
voorzichtigmet eenpaar
geselecteerde klanten,
later voor iedereen. ‘We
moeten er zeker van zijn
dat alleswerkt’, zegt
VanDiermen. ‘Aande
opening gaanwe veel
aandacht besteden, bij-
voorbeeld door eenpro-
minent eenbestelling
te laten ophalen.Die
vis gaat vervolgensnaar
een goeddoel als een
bejaardenhuis.’

5400
De vishandel biedt in
Nederlandwerk aan
ongeveer 5400mensen.

’smorgens vroegopzijnbakfiets vanuit
SpakenburgnaarNijmegen,Arnhemof
Tielomdaarvisteventen.Vaderverkocht
vanuiteenvrachtwagenenVanDiermen
junior begon eenwinkel. Als alles goed
gaat,wordtde zaakopdenduuroverge-
nomen door een van zijn dochters en
haarman.

VanDiermenbiedt ineengemiddelde
weekwerkaanongeveerzeventienmen-
sen. Rond kerst en nieuwjaar loopt dat
aantaloptoteenkleinedertig.Wantdan
krijgt hij het drukmet catering enmoet
hij voor veel bedrijven relatiegeschen-
kenmaken

HARING MINDER POPULAIR
Ook nadat inmei of juni op Vlaggetjes-
dag de nieuwe haring is gearriveerd,
moeten vishandelaren extra mensen
inzetten, al wordt dat minder nu de
populariteit vanharingdaalt. ‘Deharin-
geter vergrijst’, zegtVandenHeuvel van
deVerenigingvanNederlandseVisspeci-
alisten.Kabeljauwenzalmdaarentegen
zijn juist in opkomst.

Versbereidekant-en-klaarmaaltijden
zijn de grootste hit in de viswinkels. Zo
liggener indevitrinesvandeVolendam-
mer Visspecialist in Amstelveen onder
meer zalmfilet in kreeftsaus, Atlanti-
sche tongrol in witte wijnsaus, Japanse
zalminkreeftsausennatuurlijkdiverse
Volendammer vispotjes.

‘Naar schatting 40% vanmijn omzet
haal ik uit de door ons bereide produc-
ten’, zegt ook Ruud vanDiermen, ‘30%
komt uit de gebakken vis en haring, de
overige30%uitvisalskabeljauwentong.’

De Volendammers en Spakenbugers
verkopen hun vis en visproducten te-
genwoordigtot inalleuithoekenvanhet
land. VanGroningen tot Kerkrade, van
NaaldwijktotOldenzaal.Enalsdemarkt
of winkel sluit, gaan ze weer terug naar
hun geboortedorp. Dat betekent lang
rijden,maarwatmaakthetuit.Wantde
handel floreert endekilometers lonen.
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