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Antwoorden van UWV op vervolgvragen van RTL 

 

  

1.)   Jullie schrijven dat het om een specifieke groep klanten gaat, met specifieke kenmerken, 

die tussen 2006-2010 arbeidsongeschikt zijn geraakt. Wat maakt deze groep nu precies zo 

specifiek dat de medische- en arbeidsdeskundige beoordeling niet door een 

verzekeringsarts hoeft te worden gedaan? 

 

Antwoord:  

Zie vorige document. Het specifiek aan deze groep klanten is dat voor hen indertijd geen 

prognosedatum is vastgesteld per wanneer een professionele herbeoordeling zou moeten worden 

ingezet. Zoals eerder aangegeven (en bekend bij SZW) gaat het hier om een groep klanten die ten 

onrechte is meegegaan in de caseload van de divisie Werkbedrijf. Deze omissie is hersteld. UWV 

heeft er vervolgens voor gekozen om de dossiers van deze klanten eerst allemaal langs te lopen – 

en waar nodig te actualiseren – om te kunnen vaststellen wat hun status is. Klanten die inmiddels 

recht hebben op IVA ontvangen een IVA-beschikking. Voor de overige klanten wordt in de nabije 

toekomst een professionele herbeoordeling ingezet. 

Voor de volledigheid merken we hier op dat in al deze dossiers een eerdere beoordeling door een 

verzekeringsarts is uitgevoerd.  

 

Over de taakdelegatie deed de UWV in 2017 het volgende bericht naar buiten: 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2017/uwv-voert-taakdelegatie-in-voor-

verzekeringsartsen.aspx 

Daarin staat  ”Met taakdelegatie kan de verzekeringsarts zich richten op de specialistische 

activiteiten waarvoor hij is opgeleid. Taken die door anderen kunnen worden verricht, zoals 

spreekuurverslagen uitwerken, dossiers voorbereiden en informatie verzamelen, worden ook 

daadwerkelijk door anderen gedaan, onder verantwoordelijkheid en aansturing van de 

verzekeringsarts.” 

2.)   Hier staat niet vermeld dat SMV’ers zelfstandig mogen besluiten of iemand volledig wordt 

afgekeurd of opnieuw moet worden opgeroepen. Het gaat hier duidelijk om 

ondersteunende acties. Kan de UWV een duidelijke wettelijke grondslag geven voor de 

werkwijze zoals die nu gebruikt wordt? 

 

Antwoord:  

Het juridische kader taakdelegatie van UWV voldoet aan de relevante wetgeving. Binnen het 

juridische kader mag de SMV niet zelfstandig beoordelen. Beoordelen is een taak die de wetgever 

heeft neergelegd bij de VA. De SMV verricht voorwerk; de VA is verantwoordelijk voor de 

beoordeling. Binnen het project Groningen geldt dit juridische kader als vertrekpunt.  

UWV zal op zeer korte termijn nagaan of de operationalisering van het juridisch kader 

taakdelegatie van UWV in het project Groningen op een correcte wijze is vormgegeven. 

 

  

3.)   Jullie schrijven dat er een IVA controletoets heeft plaatsgevonden op basis van steekproef. 

De vereniging van verzekeringsartsen zegt dat alle beslissingen aan de IVA commissie ter 

beoordeling moeten worden voorgelegd en niet alleen op basis van steekproeven. Kan het 

UWV uitleggen waarom er alleen steekproefsgewijs door de IVA-commissie is gekeken naar 

de beslissingen van de SMV’ers?  

  

Antwoord:  

Hierboven is aangegeven dat het juridisch kader taakstelling ook geldt voor het project Groningen.  

Bij het vaststellen van een recht op IVA hanteert UWV het zogenoemde ‘vier ogen principe’ als 

beleidsuitgangspunt. D.w.z. dat een tweede VA meekijkt op de beoordeling van de VA dat 

betrokken klant recht heeft op IVA. 

UWV zal op zeer korte termijn nagaan of de operationalisering van het juridisch kader 

taakdelegatie van UWV en de toepassing van bovengenoemde vier ogen principe in de praktijk in 

het project Groningen feitelijk juist is toegepast. 

 

4.)   Het UWV stelt dat er 2555 dossiers om deze specifieke wijze zijn verwerkt en jullie 

vernauwen dat tot de categorie medisch 80-100. Uit onze informatie blijkt dat er ook veel 

cliënten uit de groep 35-100 een IVA kregen. Hoeveel dossiers zijn uit die categorie 

afgedaan door SMV’ers? 

 

Antwoord:  



Het gaat binnen dit project om klanten WGA 80-100 medisch die abusievelijk in de caseload van de 

divisie Werkbedrijf zaten. In deze klantgroep zitten geen klanten WGA 35-80 en geen klanten WGA 

80-100 op arbeidskundige gronden. 

 

5.)   Het UWV stelt dat van de 2555 dossiers in 74% van de gevallen een IVA is toegewezen. 

Uit de jaarverslagen van de UWV blijkt dat het percentage toegewezen IVA’s bij 

herbeoordeling normaal stukken lager ligt, n.l. 17%. Hoe verklaart de UWV dat groet 

verschil? 

  

Antwoord:  

Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Het gaat in het project Groningen om klanten die behoorlijk 

lang geleden zijn ingedeeld als 80-100 medisch. Het is niet verbazingwekkend dat na zo’n lange 

periode kan worden vastgesteld dat de medische situatie inmiddels duurzaam is  met als gevolg 

dat betrokkene volledig (= 80-100 ao) en duurzaam is, in casu IVA-gerechtigd is.  

Dat is dus een andere groep dan personen die voor het eerst een claimbeoordeling ondergaan. 
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