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Nieuwsflash NOVAG Juli 2017 

 

Minister Asscher aan de Tweede Kamer: 

achterstanden bij UWV lopen verder op  

 
 

Op 20 juli 2017 meldt minister Asscher aan de Tweede Kamer dat de 

achterstanden bij UWV verder zijn opgelopen, ondanks zijn belofte in 2015 om 

maatregelen te nemen om de achterstanden weg te werken. En dan is een deel 

van de achterstanden nog weggewerkt door de EZWB beoordelingen deels niet 

uit te voeren, een onwettelijke procedure, en noodmaatregelen, zoals het 

inzetten van basisartsen voor herbeoordelingen. Zonder die noodmaatregelen 

zouden de achterstanden nog sterker zijn opgelopen. Minister Asscher is zijn 

beloften dus niet nagekomen.  

 

De Minister wijst voor de oorzaken van zijn falende beleid naar het tekort aan 

verzekeringsartsen. En hier draagt UWV een verpletterende 

verantwoordelijkheid. Het is al jaren bekend, ook bij UWV, dat een groot deel 

van de verzekeringsartsen met pensioen zou gaan. In 2011 meldt UWV: Binnen 

10 jaar gaat de helft van de werkende verzekeringsartsen met pensioen. In 2011 

stonden er 1010 verzekeringsartsen ingeschreven in het register van de RGS-

KNMG, vandaag nog 969. Alleen al om de uitstroom uit het vak door 

pensionering, ongeveer 50 per jaar, op te vangen, moesten er ongeveer 50 

artsen per jaar instromen in de opleiding. Dat aantal is sinds 2009 maar 1 maal 

gehaald, 56 in 2015, in 2016 zaten we opnieuw lager.  

 

De oorzaak van die lage instroom de afgelopen jaren is een rechtstreeks gevolg 

van het UWV beleid. Doelstelling van UWV was om het aantal 

verzekeringsgeneeskundige te laten dalen door te weinig verzekeringsartsen op 

te leiden. Op een gegeven moment was er budget voorzien om 4 basisartsen per 

jaar in de opleiding te laten instromen. Intussen is dat aantal bijgesteld naar 34 

dankzij de inzet van NOVAG en NVVG richting politiek. Vooruitgang, maar nog 

steeds onvoldoende om de uitstroom te compenseren.  

 

Samengevat was en is het UWV beleid er op gericht om de capaciteit aan 

verzekeringsartsen te laten dalen, intussen wordt aan 

verzekeringsartsen wel gevraagd om mee te werken aan tijdelijke 

noodmaatregelen omdat er “onverwacht” een capaciteitsprobleem is 

ontstaan. U begrijpt dat de gesprekken van NOVAG met UWV over het 

oplossen van het capaciteitsprobleem op die basis moeizaam verlopen. 
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Aanvullend kunnen we nog het volgende melden: 

 

• UWV heeft destijds aangegeven dat de extra inzet van zo’n 50 basisartsen 

tijdelijk zou zijn in het kader van de “10.000 extra herbeoordelingen” van  

langdurig arbeidsongeschikten. Intussen kiest UWV ervoor om meer dan 

153 fte aan basisartsen structureel in te zetten. Daar tegenover staan 390 

fte verzekeringsartsen in loondienst bij UWV. 

 

• UWV meldt dat de begeleiding en opleiding van verzekeringsartsen op een 

efficiëntere manier is ingericht door groepsgericht te werken. UWV bedoelt 

daarmee dat ze opleidings/begeleidingstijd van aios/begeleiders lager 

genormeerd hebben.  

 
• De opleidings/begeleidingstijd voor aiossen dreigt onder druk te komen 

omdat er te veel begeleidingstijd naar de basisartsen gaat, 

begeleidingstijd die niet tot structurele oplossingen leidt. 

 
• Het bestuur van Novag heeft een brief aan informateur Zalm gestuurd om 

de capaciteitsproblematiek nog een keer te belichten.  

 

 

Niet vergeten, keuzeplan! 

Alle Novagleden hebben op 14 juni per mail een factuur voor de jaarlijkse 

contributie gekregen, velen betalen automatisch. Vergeet vooral niet de 

contributie in te voeren in het keuzeplan. Zo wordt tot 52% korting verkregen 

via belastingvoordeel. Daarvoor moet je niet alleen de vakbondscontributie 

invoeren in het keuzeplan, maar ook de factuur of het bankafschrift opsturen 

naar HRM.  

 

Volgende ledenvergadering NOVAG: dinsdag 31 oktober om 15u30 in 

Wageningen. 

 

Nog geen lid, sluit u aan via http://www.novag.biz/inschrijven/  

 

Met de meeste hoogachting,  

namens het NOVAG bestuur, 

 

Wim Van Pelt, voorzitter 

 

P.S. 

Op http://www.novag.biz/nieuws/ vindt u de brief van Minister Asscher, een 

artikel in Trouw naar aanleiding van die brief, en de brieven van en naar 

informateur Zalm. 
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