
 

 

Nieuwsflash Novag februari 2020 

 

Novag Advies aan de (verzekerings)artsen 
om de zogenoemde UWV-eed niet af te 

leggen. 
 

Per 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren(WNRA) 
voor alle medewerkers van UWV van toepassing. Daarmee krijgen alle 

medewerkers van UWV, dus ook de verzekeringsartsen, een ambtenarenstatus. 
Daarbij hoort een ambtenaren eed.   
 

UWV geeft evenwel een eigen invulling aan die eed, die niet (volledig) voortvloeit 
uit de WNRA, vandaar dat  UWV ook spreekt van een UWV-eed. U bent, als 

medewerker van UWV, door een recente brief van de voorzitter van de RvB, de 
heer Paling gevraagd om die UWV-eed af te leggen.  
Echter, Novag ontraadt de (verzekerings)artsen deze UWV-eed af te leggen. Dit 

advies heeft de volgende achtergrond. 
 

UWV heeft in de laatste twee bullets van de UWV-eed elementen ingebracht die 
niet passend zijn: 
 

•  Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van 
UWV en zal niets doen dat het aanzien van UWV zal schaden.  

 

Deze bullet, waar de medewerker belooft niets te zullen doen dat het 

aanzien van UWV schaadt - staat potentieel op gespannen voet met de 
maatschappelijke rol van de verzekeringsarts. Daarnaast is dit aspect van 

de UWV-eed niet gericht op correct ambtelijk functioneren van de 
verzekeringsarts maar wel op bescherming van hetgeen vanuit UWV 
beschouwt wordt als het aanzien van UWV. 

 
•  Ik zal mij houden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de 

UWV gedragscode ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid’. 
 

Aan deze belofte, waarin de verzekeringsarts zich verbindt met de UWV 

gedragscode, kan de verzekeringsarts zich niet verbinden omdat deze 

ieder moment kan worden aangepast. De gedragscode wordt op gezette 

tijden geactualiseerd. Er kan niet van je verwacht worden dat je een eed 
aflegt op een onbekende tekst. 

 
Van de zijde van de directeur HRM hebben wij een brief ontvangen, nadat we de 

problematiek bespreekbaar wilden maken, waaruit blijkt dat hij ‘in beginsel’ het 
primaat geeft aan onze artseneed, terwijl de KNMG op het standpunt staat dat 
dit de regel is. En daarbij, dit is een brief en deze heeft niet de betekenis of 

statuur van een eed, terwijl brieven een tendens vertonen om vergeten te 
worden. 

 
Novag stelt zich op het standpunt dat de verzekeringsartsen niet eerder een 
UWV-eed kunnen afleggen dan nadat deze inhoudelijk gedragen kan worden  



 

 

 

 
 

 
 
 

door de beroepsgroep, aansluit bij de wettelijke kaders en is verankerd in het 
vernieuwde professioneel statuut. 

 
Met collegiale groeten, namens het Novag bestuur,  
Wim Van Pelt, voorzitter 

 
PS. Het vernieuwde professioneel statuut ligt al maanden ter goedkeuring bij de 

Raad van Bestuur, maar de Raad van Bestuur heeft op dit punt kennelijk geen 
ambitie om voortgang te maken, terwijl een actueel professioneel statuut toch 
een noodzakelijke voorwaarde is voor borging van kwaliteit en professionele 

autonomie en verantwoordelijkheid van onze beroepsgroep binnen UWV.  
 

Integrale tekst van de UWV eed: 
 

 
 


