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Datum 22-11-2014 

Betreft herbeoordelingsbeleid UWV. 

 

 

 

Geachte heer Asscher 

 

UWV is als uitvoeringsorgaan verantwoordelijk voor een goede uitvoering van een aantal 

werknemersverzekeringen in opdracht van uw ministerie en gebaseerd op vigerende 

wetgeving. In dat kader is UWV ook verantwoordelijk voor een adequaat 

herbeoordelingsbeleid. 

 

De afgelopen jaren is het door UWV gevoerde herbeoordelingsbeleid contra legem omdat 

herbeoordelingen op grote schaal niet uitgevoerd worden. Het niet uitvoeren van die 

herbeoordelingen is naar onze mening niet alleen onwettig, maar staat ook op gespannen 

voet met de participatie gedachte die door deze regering wordt uitgedragen en leidt tot 

onrechtmatige uitkeringen.   

 

We zijn al jaren in gesprek over dit onderwerp met UWV, en hebben destijds in dat kader 

ook één van uw voorgangers aangeschreven, de heer Donner dd 03-06-2009. Hij gaf in 

zijn antwoord op 14-07-2009 aan dat herbeoordelingen bij 

arbeidsongeschiktheidsregelingen politiek wel degelijk prioriteit hebben en het de taak 

van UWV is om uitstroom naar werk zo doelmatig mogelijk te bevorderen.  

 

Tot op heden hebben die gesprekken met UWV niet geleid tot oplossingen voor de 

geschetste problematiek. Integendeel. UWV laat weten dat er een afspraak gemaakt is 

met uw ministerie dat UWV, om budgettaire redenen dit jaar slechts 32.000 

herbeoordelingen mag uitvoeren, en dat de andere herbeoordelingen dus niet uitgevoerd 

kunnen worden. Hiermee is het inadequate herbeoordelingsbeleid van UWV min of meer 

geformaliseerd en is het voor ons duidelijk dat UWV geen gesprekspartner meer is om tot 

oplossingen te komen rondom deze problematiek.  

 

We vernemen graag van u of u op de hoogte bent van dit beleid, het op grote schaal niet 

uitvoeren van herbeoordelingen, en of u dit beleid ondersteunt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Overigens zijn we van mening dat de maatregelen die UWV genomen heeft rondom het 

zogenaamde rapport Gevers en het beroepsgeheim onvoldoende zijn om de problematiek 

op te lossen. Op dit punt zijn we nog in overleg met UWV.  

 

 

 

Met de meeste hoogachting, namens het Novag-bestuur,  

 

 

 

Wim Van Pelt 

Voorzitter 


