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‘Herkeuringsachterstand UWV kost  

werkgevers jaarlijks 870 miljoen euro’ 
 

AON, een grote speler in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, meldt 

dat de achterstand op het gebied van herkeuringen bij uitkeringsinstantie UWV 

werkgevers jaarlijks honderden miljoenen kost. Deze gegevens bevestigen wat alle 

verzekeringsartsen al lang weten: UWV voert te weinig herbeoordelingen uit. De nadelen 

zijn overigens niet alleen voor de werkgevers, ook de belastingbetaler betaalt mee, 

sommige uitkeringsgerechtigen ontvangen een te lage uitkering. Alleen UWV houdt vol 

dat er nauwelijks achterstanden zijn. 

NOVAG op BNR naar aanleiding van dit onderwerp: 

https://www.bnr.nl/player/audio/10055739/10317907 

 

Voor meer nieuws, kijk op:  

http://www.novag.biz/nieuws  

 

“Rekenkamer bevestigt achterstanden UWV  

bij herkeuringen”  
 

Enkele citaten willen we u niet onthouden: 

 
De achterstanden die UWV heeft opgelopen bij de herbeoordeling van arbeidsongeschikten zijn 
mede het gevolg van een toegenomen vraag (meer herbeoordelingen) bij gelijkblijvend budget, in 

combinatie met tekortkomingen in de planning van het aantal herbeoordelingen. 
 
Hoewel UWV er sinds ongeveer 2013 in slaagt om meer nieuwe artsen aan te trekken, 
blijkt het niet eenvoudig om met name jonge artsen te behouden. Dit heeft te maken met 
het salaris dat UWV kan bieden; dit is niet concurrerend met het salaris dat ze bij een 
verzekeringsmaatschappij kunnen verdienen.  
 
In de praktijk bleek het aantal cliënten dat vijf jaar na de claimbeoordeling geen contact had gehad 
met UWV veel hoger uit te vallen. Van de totale groep mensen die in 2011 is ingestroomd in de 
WGA, kwamen ongeveer 11.000 personen in aanmerking voor de vijfdejaarstoets. 
 

Als gevolg hiervan is voor deze groep de rechtmatigheid van de uitkering gedurende een periode 
van maximaal vijf jaar niet vastgesteld. 

 

Het volledige rapport vindt u hier terug: 

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2017/01/UWV_

balanceren_tussen_ambities_en_middelen  

 
 

Neem deel aan het NOVAG congres op 9 mei, schrijf nu in. 

http://www.novag.biz/congres  

Nog geen lid, steun de inzet van uw collega’s voor het vak en wordt lid. 

http://www.novag.biz/inschrijfformulier  

Kosten lidmaatschap NOVAG: aios 120 euro, verzekeringsarts 240 euro, fiscaal te 

verrekenen via keuzeplan. 
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