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NOVAG nieuwsflash maart 2020 

Update UWV eed 
 

UWV eed: UWV communiceert uitgebreid op dit punt. De hoeveelheid informatie is groot, 

inhoudelijk is de eed evenwel niet (substantieel) gewijzigd. De toelichting van UWV 

maakt dat onze zorgen alleen maar toenemen. We lichten dit kort toe.  

 

De wettelijke kaders zoals neergelegd in het tuchtrecht, de Wet BIG, de Wet op de geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO) en ambtenarenrecht zouden altijd moeten voorgaan op een 

bedrijfseed, dus ook op de UWV eed. Dat wordt ook bevestigd door KNMG-NVVG,  ”Artsen, en dus 

ook verzekeringsartsen, zijn altijd gehouden aan de eigen professionele verantwoordelijkheid zoals 

die verankerd is in de artseneed en gedragsregels van de KNMG. Een door de werkgever 

vormgegeven ambtseed kan aan dit uitgangspunt geen afbreuk doen.“ 

 

UWV geeft hier evenwel over aan “We erkennen dat artsen en -accountants eed in de regel 

voorgaan”. Daarmee bevestigt UWV dat er in de UWV optiek ook situaties kunnen bestaan waarbij 

de UWV eed, en daarmee het zogenaamde aanzien van UWV, strijdig kunnen zijn met de 

artseneed, en dat die artseneed in een aantal situaties niet zal voorgaan op de UWV eed. En daar 

zit nu net onze zorg. 

 

Verder heeft UWV de eed licht aangepast: “Ik zal niets doen dat het aanzien van UWV zal schaden” 

is vervangen door “Ik zal niets doen met als doel het aanzien van UWV te schaden”. Ook hier 

blijven problemen bestaan, UWV bepaalt immers eenzijdig wat het aanzien van UWV schaadt en of 

er sprake is van intentie om UWV te schaden.  

 

Wat dat betekent weten we allemaal uit het voorbeeld van het Ondersteuningteam Noord(OTN) uit 

Groningen. Daar werden op grote schaal op onrechtmatige wijze IVA-uitkeringen toegekend door 

enkele collega’s die uitermate onprofessioneel gehandeld hebben. De top van UWV benoemde deze 

werkwijze als “in het belang van de klant en de opdrachtgever”, ook nadat duidelijk was geworden 

dat er sprake was van ernstige misstanden. Voor de verzekeringsartsen en de beroepsvereniging 

die de problematiek bespreekbaar wilden maken gebruikte UWV termen als “gedragsnormen 

overschrijden”. Dat maakt duidelijk wat de UWV top ziet als aanzien van UWV schaden. Overigens 

heeft die UWV visie al herhaald tot ernstige imagoschade geleid voor UWV. 

 

Intussen hebben ook de arbeidsdeskundigen binnen UWV afstand genomen van de UWV eed zoals 

hij nu geformuleerd is. Ook de andere beroepsgroepen binnen UWV, zoals de accountants en de 

juristen stellen zich vragen. Het gaat hierbij vooral om medewerkers met eigen tuchtrecht, die op 

die basis ook persoonlijk aangesproken kunnen worden als het UWV belang botst met het 

maatschappelijk belang en het tuchtrecht. Maar ook andere medewerkers kunnen voor morele 

dilemma’s komen te staan als het UWV belang botst met het maatschappelijk belang en de 

wetgeving. 

 

Het standpunt van uw beroepsvereniging dat de UWV eed zoals hij nu geformuleerd is 

niet compatibel is met de artseneed blijft gehandhaafd, en daarmee ook het advies om 

de zogenaamde UWV-eed niet af te leggen. Het wordt tijd dat er een nette eed komt, die 

kan er makkelijk komen, UWV hoeft alleen de laatste 2 bullets te schrappen. En leg 

verder vast dat de artseneed, en eventuele wettelijke kaders die voor andere 

beroepsgroepen gelden, altijd prevaleren. 

 

Met collegiale groeten, namens het Novag bestuur,  

Wim Van Pelt, voorzitter 

 

Ook de pers heeft aandacht besteed aan de problematiek ziehttps://www.trouw.nl/economie/uwv-artsen-

weigeren-ambtenareneed-af-te-leggen~bcc17fcd/  
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