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Twijfel over juistheid
vanbijna tweeduizend
Groningseuitkeringen
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UitkeringsinstantieUWVgaat
nogeensmeteenstofkamdoor
dedossiers vanbijna tweeduizend
langdurigarbeidsongeschikten in
Groningen.Mogelijkkrijgenzij al
jarenlang tenonrechteeenuitke-
ringals volledigeen levenslange
arbeidsongeschikte.

Een aantal van hen kan een op-
roepvooreeneventueleherkeuring
tegemoetzien.

Datblijktuiteenbriefdieminis-
terWouter Koolmees van Sociale
ZakengisterennaardeTweedeKa-
merheeftgestuurd.Eensteekproef
laat zien dat bij 220 van de 300
onderzochte dossiers op het eer-
ste gezichtnietmet zekerheid valt
vast te stellendat de arbeidsonge-
schikten de juiste uitkering krij-
gen. Daaromhaalt het UWVdeze
220 plus 1771 andere uitkerings-
gerechtigden opnieuw door de
molen.
De betrokkenen hoeven niet

bang te zijn dat ze ontvangen uit-
keringen moeten terugbetalen,
schrijft de minister. Als hun sta-
tus verandert, geldt dat pas vanaf
hetmoment dat het UWVdie be-
slissingneemt.Deorganisatie be-
looft voor15septemberduidelijk-
heid te geven.

VolgensUWV-bestuurderGuus
van Weelden hebben alle klan-
ten inmiddels een brief gekregen
met verontschuldigingen. ‘Voor
de klanten brengt dit onzeker-
heidmetzichmee.Dat isuitermate
vervelendendat betreurenwe.’
Eerder dit jaar bleek na ont-

hullingen van RTL Nieuws dat
een UWV-team in Groningen bij
een zogenoemde inhaalactie ver-
pleegkundigen heeft laten beslis-
sen over het al dan niet toeken-
nen van een uitkering, terwijl dat
de verantwoordelijkheid is van de

verzekeringsarts.VolgenshetUWV
‘wasdetaakdelegatienietconform
de professionele en juridische
kaders.’

Eenwoordvoerder licht toe dat
er op zich niets tegen het delege-
ren van taken is. Alleen is dat in
dit geval niet volgens de protocol-
lengebeurd,waardoordeverzeke-
ringsartsnietsteedsalseindverant-
woordelijke heeft meegekeken.
Volgens hem is dit ‘met de beste
bedoelingen’enmethetoogopde
snelheid gebeurd.Die foutewerk-
wijze is inmiddels aangepast. Of
er consequenties zijn getrokken
voor de leiding van het teamkan
hij niet zeggen.

Het gaat omeengroep vanaan-
vankelijk circa 3000mensen aan
wie tussen 2006 en 2010 opmedi-
schegrondeneen80-100%WIA-uit-
kering is toegekend.Dat betekent
dat ze vrijwel volledig arbeidson-
geschikt zijn,maar dat gedeelte-
lijk of volledig herstel niet valt uit
te sluiten.
Deze groep was tussen wal en

schip geraakt, totdat het UWV
besloot via een inhaalactie te be-
oordelen of tweeduizend van hen
inmiddelsduurzaamarbeidsonge-
schiktwarengewordenendusrecht
hadden op een (iets hogere) IVA-
uitkering voor volledige arbeids-
ongeschiktheid. Dat laatste was
de veronderstelling.
In een groot aantal gevallen is

de IVA inderdaad toegekend. Een
eerstesteekproefvanhonderddos-
siers,nadeonthullingvanRTL, liet
ziendat94%vandezebeslissingen
ondanksdefoutewerkwijzeachter-
af toch als ‘plausibel’ kanworden
beoordeeld. Maar bij een uitge-
breiderenrepresentatieveronder-
zoek van 300 dossiers kwamen er
slechts80doordezetest.Datbete-
kentnietdatdeoverige220beslis-
singenper se onjuistwaren,maar
weldateroppapierookeenandere
conclusie valt te trekken.

Volgens de zegsmanneemt het
UWValletweeduizendgevallennog
eensonderdeloep.Datkandanlei-
den tot nadere (telefonische) ge-
sprekkenmet een arts en eventu-
eeleenoproepvooreenherkeuring.
Mogelijkgaanzedanterugnaarde
WIA.Het is zelfs denkbaar dat ie-
mand weer 100% geschikt wordt
bevondenomtewerken.

Eerder dit jaar bleek
dat een Gronings
UWV-team niet de
juiste protocollen
heeft gevolgd
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