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Datum: 9 september 2022
Betreft: Regeling voor Long Covid bij zorgmedewerkers

Geachte heer Rutte, mevrouw Helder en mevrouw Van Gennip,
Namens cliënten de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging (verder: FNV) en de vereniging
CNV Connectief (verder: CNV), beiden statutair gevestigd te Utrecht (verder gezamenlijk aangeduid
als: de bonden), wenden wij ons tot u met het navolgende.
De bonden maken zich grote zorgen over de situatie van werknemers in Nederland die kampen met
Long Covid klachten en die hierdoor in grote financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen.
De bonden hebben u verschillende malen indringend en op niet mis te verstane wijze op de
problemen van deze groep gewezen, waarbij in eerste instantie met name aandacht is besteed aan
de werknemers die werkzaam zijn in de zorg en in die hoedanigheid Long Covid hebben opgelopen.
Een eerste verzoek om deze groep financieel tegemoet te komen is vanuit de bonden al in april 2020
aan u gezonden.1
Cliënten zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest met ambtenaren van uw ministerie, onder
andere naar aanleiding van de eerdere sommatiebrief2 van CNV en meerdere schriftelijke verzoeken3
van de bonden.
Cliënten hebben u gewezen op de acute problemen van deze werknemers en op aansprakelijkheid
van de Staat voor (een deel van) deze problemen. Er zijn ook gesprekken gevoerd waar gedupeerde
zorgprofessionals aan hebben deelgenomen. Velen van hen zijn ten einde raad. De bonden hadden
dan ook ten minste van u verwacht op korte termijn met een regeling te komen om aan het leed van
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deze groep tegemoet te komen en hebben, op 18 augustus 2022, een ultimatum gesteld met datum
9 september 2022 om helderheid te krijgen op de vraag of er een regeling komt. Desondanks lijkt er
nog steeds geen enkel zicht op een dergelijke regeling.
Tot grote teleurstelling van de bonden is hen te kennen gegeven dat u agenda technisch geen
prioriteit heeft kunnen geven aan uw onderling overleg, waardoor uitsluitsel in de ministerraad van 9
september onmogelijk bleek. In het overleg in de Stichting van de Arbeid hebben de bonden
daarover hun onbegrip en teleurstelling uitgesproken.
De bonden verzoeken u, namens en voor de zorgwerknemers met Long Covid die in de financiële
problemen zijn gekomen of dreigen te komen, nog één laatste maal om:
op uiterlijk 16 september 2022 een reëel en concreet uitzicht te bieden op een regeling die volgens
cliënten voldoende tegemoet komt aan de financiële problemen van deze werknemers en die binnen
afzienbare tijd gerealiseerd kan worden.
Als de bonden uiterlijk vrijdag 16 september4 2022 geen schriftelijke bevestiging van u hebben
ontvangen hierover, dan vatten cliënten dit nalaten op als een weigering om een dergelijke regeling
op korte termijn te realiseren zien zij dat als onrechtmatig en zullen, in het belang van deze groep
werknemers, zich genoodzaakt zien juridische stappen te zetten.

Hoogachtend,

Namens FNV:

Namens CNV:

Jelle Klaas, advocaat PILP-NJCM
Regien de Graaff, advocaat
Van der Woude de Graaf Advocaten

Peter Leermakers, advocaat Brandmeester
Marijn Kingma, advocaat Höcker advocaten
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Het ultimatum van de bonden valt samen met de datum van de aankomende ministerraad, zoals de FNV u
volledigheidshalve op 19 augustus in een mail heeft bevestigd.

