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Uitkeringsinstantie UWV heeft onterecht voor vele miljoenen aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
uitgedeeld. Dat stellen de drie verenigingen van verzekeringsartsen in een gezamenlijke brief aan de 
minister. De artsen zijn boos op het UWV omdat het verpleegkundigen arbeidsongeschikten heeft laten 
keuren, terwijl dat door artsen moet worden gedaan.  

Afgelopen vrijdag erkende de minister dat het UWV grote fouten heeft gemaakt. Op het kantoor in 
Groningen beoordeelden sociaal medisch verpleegkundigen in totaal de dossiers van 2.880 
arbeidsongeschikten. 2.000 daarvan werden beoordeeld als langdurig en volledig arbeidsongeschikt. Die 
mensen krijgen nu tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering. 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4659701/minister-uwv-zat-fout-met-herkeuringen-arbeidsongeschikten
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4616351/uwv-werkt-wachtlijsten-illegaal-rap-tempo-weg-1900-mensen-krijgen


 
Onderzoek  

UWV werkt wachtlijsten illegaal in rap tempo weg: 1900 mensen krijgen levenslange uitkering 

 

Volgens de beroepsverenigingen van verzekeringsartsen is het “volstrekt ongeloofwaardig” dat 78 procent 
van de behandelde dossiers als volledig arbeidsongeschikt werd beoordeeld. “Bij een reguliere 
herbeoordeling ligt dit percentage rond de 20 procent, ofwel een factor 4 lager”, schrijven ze. “Dit heeft de 
maatschappij nu reeds vele (honderden) miljoenen gekost en zal naar de toekomst ook nog eens vele 
(honderden) miljoenen gaan kosten als er niets gebeurt.” 

Onafhankelijk onderzoek 
De artsenverenigingen vinden verder dat de herbeoordelingen op onvoldoende informatie zijn gebaseerd. 
Cliënten moesten alleen een vragenformulier invullen. Er werd geen lichamelijk onderzoek gedaan en er 
werd ook geen informatie opgevraagd bij artsen. “Dit lijkt in verste verte niet op hoe deze cliënten hadden 
dienen te worden beoordeeld”, zo staat in de brief. 

Bovendien vragen de verzekeringsartsen zich af of binnen het UWV ook op andere plekken in Nederland zo 
gewerkt wordt als in Groningen. Het UWV zegt van niet, maar Wim van Pelt van artsenorganisatie Novag 
durft er zijn handen niet voor in het vuur te steken. “We weten het niet. Maar wij horen dat ook op andere 
locaties in kleine groepjes veel dossiers in korte tijd werden weggewerkt”, aldus van Pelt in een toelichting. 
De gezamenlijke artsenverenigingen vragen daarom de minister om een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen. 

Koen de Regt 
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