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“Een granieten bestand”, noemt Jim
Faas, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Verzekeringsartsen
(NVVG), de grote aantallen arbeids-
ongeschikten die wachten op een
herkeuring. Momenteel 25.000.
“Wij zitten dus echt niet te wachten
op meer werk.”
Toch pleiten hij en zijn collega’s er-

voor om meer herbeoordelingen uit
te voeren dan momenteel van minis-
ter Lodewijk Asscher van sociale za-
ken mag.
Naast de voorraad van 25.000 her-

beoordelingen is er namelijk nog
“een stuwmeer aan WIA-uitkerings-
gerechtigden”, zegt Faas. Mensen die
niet blijvend arbeidsongeschikt zijn
omdat verbetering nog goed moge-
lijk is. De verzekeringsarts moet hen
allemaal nog een keer zien, maar
heeft geen gelegenheid een herbe-
oordeling uit te voeren.
“Geen prioriteit bij het manage-

ment”, concludeert Faas. “Terwijl het
niet herkeuren van grote aantallen
arbeidsongeschikten in de WIA een
serieus probleem is.”
Maandag wordt in de Tweede Ka-

mer gesprokenmet minister Asscher
over herbeoordelingen van arbeids-
ongeschikten. Het onderwerp staat
al jaren op de agenda, maar er ge-
beurt weinig.
Twee jaar geleden had het UWV

nog berekend dat er ten minste vijf-
tig nieuwe artsen per jaar nodig wa-
ren. Nu heeft de uitkeringsinstantie
bijna achthonderd artsen in dienst.
Minister Asscher heeft echter al
meerdere malen laten weten dat hij
de huidige capaciteit niet wil uitbrei-
den.
Wim van Pelt, voorzitter van de

vakbond van verzekeringsartsen No-
vag, pleit voor meer ondersteunend
personeel van bijvoorbeeld medische
secretaresses. “Als artsen minder ad-
ministratief werk moeten doen, kan
de productie met 28 procent stijgen,
blijkt uit pilots”, zegt Van Pelt.
Jim Faas pleit er vooral voor om de

240.000 jonggehandicapten niet op-
nieuw te beoordelen. Staatssecretaris
Jetta Klijnsma van sociale zaken

heeft hiertoe besloten. Zij verwacht
dat zo’n 100.000 mensen met een
Wajong-uitkering nog (deels) kunnen
werken. Van deze groep gaat de uit-
kering omlaag met 5 procent. Faas:
“Ik heb nog niemand gesproken die
dit een zinvolle operatie vindt.”
Het UWV denkt zelf ook aan een ef-

ficiëntere manier van werken, blijkt

uit de interne notitie, en heeft drie
strategieën uitgewerkt. Als er niets
gebeurt, verwachten ze dat vanaf vol-
gend jaar de voorraad met zeker
tienduizend herbeoordelingen per
jaar toeneemt. En dan zijn er over
vijf jaar alweer 75.000 arbeidsonge-
schikten die op een herkeuring
wachten.
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Voorraad herbeoordelingen arbeidsongeschikten

MEER DAN 70.000
HERBEOORDELINGEN
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Voorraad meldingen van vermoedens van fraude met uitkeringen
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DUIZENDEN MELDINGEN
KREGEN STEMPEL

‘NIET ONDERZOEKSWAARDIG’
en gingen naar andere afdeling

Maandag praat de Kamer over herbeoordeling arbeidsongeschikten

Verzekeringsartsen
roepenomversterking

Nooit ishetwerkafbijde
UWV-afdelingHandhaving
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Het was een rommelig halfjaar voor
de werknemers op de afdeling Hand-
having. Daar komen de vermoedens
van gesjoemel met een uitkering bin-
nen. Er waren computerproblemen,
een wetswijziging en een ontslagron-
de die de gemoederen flink bezig
hield, met als resultaat dat er in juni
een achterstand was ontstaan bij het
afhandelen van 73.000 fraudemeldin-
gen. Dat blijkt uit interne rapporta-
ges die Trouw in handen heeft.
De handhavers van het UWVmoes-

ten een deel van het werk stilleggen
na een uitspraak van de rechter eind
november over de ‘fraudewet’. De
rechtbank oordeelde dat mensen die
per ongeluk formulieren verkeerd
invulden veel te hoge boetes krijgen.
Een aanpassing van de wet in januari
zorgde ervoor dat het UWV duizen-
den dossiers moest herzien.
Maandelijks komen er ongeveer

tienduizend meldingen binnen. Zo’n
zesduizend ontvangt de afdeling
handhaving elke maand digitaal; via
een koppeling van allerlei gegevens-
bestanden. En daar zat dit jaar een
ander probleem. Door een techni-
sche fout kwamen er eind 2014 hele-
maal geen nieuwe signalen binnen,
en in februari plots 28.000. Foutje,
bedankt.
Bij de meldingen die van buiten ko-

men, veelal anoniem van bijvoor-
beeld ex-partners of buren, is dit jaar
een zogenoemde beslisboom inge-
voerd. Dit is een computersysteem
dat de meldingen met een lage pak-
kans er uitsorteert. Deze signalen

hoeven dus niet door de mensen die
werken bij handhaving worden be-
keken. Dat verlaagt de werkdrukmet
zo’n 10 procent.
De digitalisering wordt continu ver-

der geoptimaliseerd, zodat het sinds
augustus zelfs in theorie onmogelijk
is om nog met een WW-uitkering te
frauderen. Goed nieuws, lijkt het op
het eerste gezicht, maar voor de
ruim 600 medewerkers op de afde-
ling handhaving heeft het wel conse-
quenties. Zij kregen in april te horen
dat er 300 banen verloren gaan. De
motivatie om hard te werken nam
direct af, waardoor de voorraden niet
afnamen, maar juist verder opliepen.
Ondertussen houdt de afdeling zich

ook nog bezig met allerlei thema-on-
derzoeken. Zo zijn er meer dan ze-
venhonderd uitkeringsgerechtigden
die geld hebben verdiend in de hen-
nepteelt, om maar iets te noemen.
Nooit is het werk af bij handhaving.
Maar, relativeert de directeur van de
afdeling, Ben Rolloos: “Daar zijn we
wel aan gewend.”
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