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Voorlichting Raad van State 

Let op: De Kamerbrief dient verstuurd te worden op het moment dat de 
voorlichting van de Raad van State openbaar wordt. Dat gebeurt naar 
verwachting op maandag 5 december om 10:00 uur. Graag even checken bij 
MEVA.   

1. Aanleiding 
De Raad van State publiceert op maandag 5 december de voorlichting ten aanzien 
van het voornemen van het kabinet om een onverplichte tegemoetkoming aan 
een bepaalde groep zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten te 
verstrekken. De wens bestaat de Tweede Kamer gelijktijdig te informeren, door 
de betreffende voorlichting ook direct aan de Kamer te sturen.  

2. Geadviseerd besluit 
Stemt u in met het versturen van de bijgaande Kamerbrief en de voorlichting van 
de Raad van State naar de Tweede Kamer? 

3. Kernpunten 
In de Kamerbrief meldt u dat de voorlichting van de Raad van State beschikbaar 
is en deelt u deze voorlichting met de Kamer. Ook vermeldt de brief dat het 
kabinet zo spoedig mogelijk een besluit zal nemen hoe invulling wordt gegeven 
aan de aanpak van de problemen van de eerste golfgroep zorgmedewerkers 
(motie Paulusma en Bikker1).  

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Vanuit de Tweede Kamer wordt reeds verzocht om reactie op de aangenomen 
motie van Paulusma en Bikker. De termijn uit de aangenomen motie is 
overschreden. U heeft de Kamer op 16 september 2022 met een uitstelbrief 
geïnformeerd dat de uitkomsten van de verkenning juridisch breder gewogen 
moesten worden.2 Op 28 september 2022 heeft u de Kamer het verzoek tot 
voorlichting aan de Raad van State toegezonden.3   
 
 

 
1 Kamerstukken II, 2021/22, 25 295, nr. 1908 
2 Kamerstukken II, 2022/23, 25 295, nr. 1942 
3 Kamerstukken II, 2022/23, 25 295, nr. 1943 
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b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Belangenbehartigers en zorgmedewerkers zullen naar verwachting aandringen op 
een snel besluit vanuit het kabinet.    

c. Financiële en personele gevolgen 
n.v.t.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t.  

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Directie Wetgeving- en juridische zaken 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t.  

g. Toezeggingen 
U zegt toe dat de Kamer zo spoedig mogelijk per brief wordt geïnformeerd over 
de beslissing van het kabinet. Tevens wordt in deze brief ook een beleidsreactie 
gegeven op het rapport ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’ van de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.  

h. Fraudetoets 
n.v.t.  

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Tot personen herleidbare informatie in de colofon is onleesbaar gemaakt.  




