
 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 

  

Afschrift antwoord op brief AOb c.s. inzake compensatie 
en inkomensbescherming onderwijspersoneel bij long 
covid 

 

 Pagina 1 van 1 
 

 

  

 

 

Aanleiding 
Via Prozazaak 1340217 hebben u en MPVO onlangs de antwoordbrief aan de 
vakorganisaties in het onderwijs ondertekend, mede namens M.SZW. Deze brief is 
vervolgens aan de vakorganisaties verzonden op 21 februari. De vaste commissie 
OCW heeft in de procedurevergadering van 2 februari jl. verzocht om een afschrift 
van deze brief. Hierbij wordt u verzocht bijgevoegde aanbiedingsbrief te 
ondertekenen, waarna het afschrift aan de Tweede Kamer wordt verzonden. 

Geadviseerd besluit 
- Akkoord met ondertekenen aanbiedingsbrief en verzending aan de 

Tweede Kamer. 

Kernpunten antwoordbrief aan de vakbonden 
• De algemene lijn van het kabinet is dat generieke ondersteuning zoals 

onderzoek naar de diagnose en behandeling van post-COVID, 
ondersteuningsaanbod voor mensen met post-COVID en ondersteuning bij 
het werk voor iedere werknemer beschikbaar is. 

• De specifieke maatregelen die tot de zorg zijn afgebakend zoals de 
publieke regeling voor een tegemoetkoming voor een beperkte groep 
zorgmedewerkers en de werkgeverssubsidie voor re-integratie, zijn niet 
voor andere sectoren beschikbaar. Dit is toegelicht in de Kamerbrief van 
16 december jl. (VWS).  

• Ten aanzien van het voorstel voor een af te sluiten aanvullende WIA-
hiaatverzekering geeft u aan dat het kabinet een dergelijke verzekering 
ziet als een arbeidsvoorwaarde die door werkgevers en werknemers kan 
worden afgesproken. Dit heeft MPVO ook gemeld in het 
tweeminutendebat COVID 19 van 1 februari jl.. 

• In de brief wordt aangegeven dat het kabinet een aanvullende WIA-
hiaatverzekering als een zaak van sociale partners ziet, maar geluiden uit 
de sector wel serieus te nemen. Niet in de laatste plaats om het 
kabinetsbeleid en arbeidsvoorwaardelijke afspraken goed te laten 
aansluiten. Dit is geen financiële toezegging. Er is geen dekking voor 
extra arbeidsvoorwaardelijke afspraken buiten de reguliere 
kabinetsbijdrage om. 
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