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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. zijne excellentie minister W. Koolmees 
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2509 LV  DEN HAAG   
 
 
 
 
Montfoort, 20 maart 2020 
 
 
Betreft: ICT als cruciaal beroep 

 
Geachte heer Koolmees, 
 
Als brancheorganisatie voor ICT-bedrijven van Nederland, vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
De huidige situatie met betrekking tot het corona virus brengt veel onzekerheid met zich mee. Veel 
bedrijven sluiten, werknemers werken thuis en leerlingen volgen thuis onderwijs. De verbinding met het 
internet en een goed werkende ICT-infrastructuur is momenteel dan ook cruciaal. Te meer nu dit de manier 
is om met de wereld verbonden te blijven en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Reden 
waarom ICT reeds door ons kabinet als één van de vitale processen is aangemerkt.  
 
De beroepsgroep ICT is echter nog niet als één van de cruciale beroepsgroepen aangemerkt. Dit terwijl 
juist deze beroepsgroep van essentieel belang is om in onze basisbehoefte van draadloze communicatie te 
voorzien. Internet is immers door onze overheid als een basisbehoefte aangemerkt.  
 
Er is momenteel een grote vraag naar apparatuur en ondersteuning daarbij. Niet alleen voor werkend 
Nederland, maar ook voor niet-werkend Nederland. De kwetsbare groepen, waaronder oudere mensen, 
leven momenteel in sociaal isolement. Voor hen is de toegang tot het internet en daarmee toegang tot het 
nieuws en sociaal contact, kritiek. Het is dan ook van wezenlijk belang dat zowel werkend als niet-werkend 
Nederland deze toegang blijft houden. Indien en voorzover deze toegang wordt bemoeilijkt, dient er 
toegang te zijn en blijven bij hulp en ondersteuning. De ICT-bedrijven vervullen hier een doorslaggevende 
rol. Dat zijn immers de partijen die reparaties kunnen uitvoeren en de toegang tot het internet mogelijk 
maken en zo Nederland draaiende kunnen houden. Deze behoefte zal bij een eventuele lockdown enkel en 
alleen maar toenemen.  
 
Wij dringen er daarom op aan dat de beroepsgroep ICT als één van de cruciale beroepsgroepen wordt 
gekwalificeerd om er daarmee voor te zorgen dat Nederland verbonden blijft. Wij willen bewerkstelligen dat 
de bedrijven werkzaam in de ICT-branche, zoals de hosting-partijen, cloud-diensten, ISP-ers en 
computerwinkels en reparatiebedrijven, hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren, ook in het geval van 
een eventuele lockdown. 
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Ik dank u alvast voor uw moeite en zie uw spoedige reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
namens ICTWaarborg 
Mevrouw mr. M.A.H. (Marloes) Wijnholds 
Hoofd Juridische Afdeling 
 


