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MAATREGELEN MINISTER VAN SZW IN VERBAND MET TEKORT 
VERZEKERINGSARTSEN EN ‘HARDHEDEN’ IN DE WIA – AUGUSTUS 2022 
 

 

Minister van Gennip bracht op 26 augustus 2022 een brief uit – met instemming van de 

ministerraad - over de aanpak van het tekort aan verzekeringsartsen resp. van ‘hardheden’ in de 

WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De brief, getiteld “Aanpak mismatch sociaal-

medisch beoordelen en hardheden WIA” telt 22 pagina’s, en 16 pagina’s toelichtingen in bijlagen. 

Het ministerie publiceerde een samenvattend nieuwsbericht, “Dit najaar maatregelen tegen 

wachtlijsten bij UWV”.   
Kwaliteit op Maat brengt de voorliggende samenvatting van de brief uit, bedoeld voor precies 

inzicht in de voorgenomen maatregelen, nagenoeg letterlijk de bewoordingen van de 

bewindspersoon, met “aanhalingstekens” aangegeven.  

 

1. INLEIDING  
 

“De sociale zekerheid in Nederland biedt een stevig vangnet .. maar er is ruimte voor verbetering. 

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om ‘hardheden’ uit de WIA weg te nemen, met oog voor 

uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid. .. Het aantal verzekeringsartsen blijft de 

komende periode in het meest gunstige scenario gelijk, terwijl de vraag naar (her)beoordelingen 

verder toeneemt.”  

 

2. STAND VAN ZAKEN 

 

“Wanneer we het geschatte effect van de reeds in gang gezette maatregelen meenemen, 

waaronder het werken met het regiemodel voor sociaal-medische beoordelingen en de effectievere 

inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet en de andere maatregelen die in de bijlage worden 

beschreven, neemt de mismatch .. af met 26%-punt, waarmee in 2030 een mismatch van nog 

steeds 7% zou resteren. Het realiseren van deze afname is ambitieus en vraagt veel van UWV.  

.. hoewel de genomen maatregelen komende jaren effect gaan sorteren, stemt de prognose niet 

positief. Ik acht aanvullende maatregelen dan ook noodzakelijk.” 

 

3. KORTE TERMIJN 

 

3.1. Aanvullende maatregelen sociaal-medisch beoordelen voor de korte termijn  

A. Aanvullende maatregelen die UWV neemt 

A1. Sterkere inzet op de arbodienstverlening van UWV in de Ziektewet 
“.. niet iedere cliënt [hoeft] na een standaardperiode van een jaar uitgebreid te worden 

beoordeeld. .. Deze vrijgekomen capaciteit gaat UWV inzetten voor de re-integratie van mensen in 

de Ziektewet.”  

A2. Verbetering claimbeoordeling 

“.. het optimaliseren van interne processen ..” 
A3. Tijdige uitvoering RIV-toets 
“.. zodat werknemer en werkgever optimaal in staat worden gesteld om re-integratiekansen te 

benutten. Een goede RIV-toets kan ook worden gebruikt voor triage, oftewel de vervolgstappen in 

het proces van de sociaal medische beoordeling.” 
A4. Ziekmelding vanuit WW 

“UWV herziet het interne proces voor cliënten die via de WW in de Ziektewet en vervolgens in de 

WIA komen, met meer nadruk op re-integratie en baankansen tijdens de ziekteperiode.” 
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A5. Proactief klantcontact 

“.. snellere en betere dienstverlening bij de aanvraag van een WIA-uitkering, .. [door] de client 

beter te informeren ..” 

 

B. Tijdelijke maatregelen voor een gerichtere inzet van de verzekeringsarts 

“De eerste maatregel leidt tot onrechtmatige uitgaven, en gaat gepaard met zorgvuldige 

monitoring en evaluatie .. Ik streef ernaar om deze maatregelen zo snel mogelijk, maar niet voor 1 

oktober aanstaande in werking te laten treden.” 

 

B1. Vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling zonder inzet verzekeringsarts 

“.. tijdelijk, tot eind 2023, .. De vereenvoudigde aanpak voor 60-plussers bij de WIA-

claimbeoordeling houdt in dat de arbeidsdeskundige bepaalt, mits werkgever en werknemer 

akkoord zijn met de werkwijze, en op basis van reeds beschikbare informatie, of een oordeel van 

de verzekeringsarts noodzakelijk is. In veel gevallen betekent dit dat mensen niet door een 

verzekeringsarts gezien hoeven te worden. .. 

De vereenvoudigde claimbeoordeling leidt niet tot een lagere uitkering dan wanneer er een 

volledige sociaal-medische beoordeling zou worden gedaan. De vereenvoudigde claimbeoordeling 

leidt in bepaalde gevallen wel tot een hogere uitkering (WGA 80/100). 

.. wanneer een arbeidsdeskundige, op aangeven van de bedrijfsarts die aangeeft dat er geen 

benutbare mogelijkheden zijn, constateert dat er sprake kan zijn van duurzame en volledige 

arbeidsongeschiktheid, wordt het dossier alsnog voorgelegd aan de verzekeringsarts om te bepalen 

of er recht is op een IVA-uitkering. Bovendien blijft .. de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen 

de beslissing van UWV, onveranderd beschikbaar.  

.. de uitkeringen die zijn toegekend op basis van een vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling 

[worden], in afwijking van de wet, niet aan publiek verzekerde werkgevers toegerekend via de 

Whk-premie en niet aan eigenrisicodragende werkgevers doorbelast.  

In bijlage 2 geef ik [hiervan] een uitgebreide omschrijving ..” 

- In die bijlage is te lezen: er “.. wordt in beginsel een WGA 80-100 uitkering toegekend, tenzij er 

sprake is van feitelijke verdiensten van meer dan 65% van het maatmaninkomen. Voor 60-

plussers die op het moment van de WIA-claimbeoordeling feitelijke verdiensten hebben die 

structureel en passend zijn, kan een arbeidsdeskundige op basis van die verdiensten bepalen of de 

cliënt meer dan 65% van zijn maatmaninkomen verdient. In dat geval is iemand minder dan 35% 

arbeidsongeschikt en ontvangt diegene geen uitkering. Voor 60-plussers die wel feitelijke 

verdiensten hebben, maar minder dan 65% van hun maatmaninkomen, of die geen inkomsten 

hebben wordt bij toepassing van deze vereenvoudigde beoordeling een WGA 80-100 uitkering 

toegekend.” 

 

B2. Geen herbeoordeling voor mensen met duurzaam geen arbeidsvermogen die toch gaan 

werken. 

“.. gedurende vijf jaar geen herbeoordeling .. van mensen in de IVA en in de Wajong, die 

duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die er ondanks hun beperkingen in slagen – 

al dan niet met hulp – om betaald werk te krijgen. .. Het voordeel voor deze mensen zelf is dat zij 

meer zekerheid krijgen dat UWV hun uitkering niet beëindigt zodra zij gaan werken.” 
 

C. Verlenging tijdelijke maatregel voorschotten 

De minister acht “.. het met UWV noodzakelijk om de tijdelijke terugvorderingsregeling voor 

personen bij wie het voorschot niet of slechts gedeeltelijk verrekend kan worden met een WW- of 

WIA-uitkering, te verlengen tot en met 31 december 2023.  

 

3.2. WIA hardheden op de korte termijn 

“Een deel van .. [de] gesignaleerde hardvochtigheden raakt de kern van het stelsel en zal dus 

moeten landen in een fundamentele herziening van het stelsel (zie ook paragraaf 5). Ik ben echter 

ook op de korte termijn aan de slag .. Ik schets in deze brief een aantal trajecten .. maar dit is 

geen limitatieve opsomming.” 

Reeds lopende trajecten 
- UWV kijkt “.. naar mogelijke verkorting van de verrekencyclus voor de WIA en werkt .. aan het 

verbeteren van het klantcontact over inkomstenverrekening, ..  
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- De dagloonsystematiek in de WIA wijkt op enkele punten af van die van de WW, .. Onder meer 

voor werknemers die van de WW-uitkering doorstromen naar een WIA-uitkering kan dat tot 

moeilijk uitlegbare uitkomsten leiden. Er wordt bezien welke oplossingen hier mogelijk zijn, .. 

- IVA uitkeringsgerechtigden die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden (DGA) hebben, [kunnen bij 

wijze van experiment in afwijking van de wet] ondersteuning krijgen om werk te vinden en te 

behouden.  

- UWV richt .. een proef in met het inzetten van functiegerichte taaltrainingen voor WGA-

gerechtigden ..  

- .. achterstanden .. in het actualiseren van functies in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem 

(CBBS) worden door UWV op dit moment weggewerkt. [Er wordt] .. gekeken naar 

oplossingsrichtingen om het CBBS voor de langere termijn meer ‘crisisbestendig’ te maken. .. De 

Stichting van de Arbeid heeft .. meer fundamentele kritiek .. op het theoretisch gehalte van het 

CBBS. [De minister zal] het gesprek aangaan om deze kritiek nader te duiden en te bezien of er 

binnen het stelsel mogelijkheden zijn hieraan tegemoet te komen. 

 

4. MIDDELLANGE TERMIJN 

 

4.1. Opties uit rapport Gupta Strategists 

De minister had .. “Gupta Strategists gevraagd om voor een aantal aanvullende maatregelen 

waarvoor wetswijziging nodig is, het effect op de beoordelingscapaciteit door te rekenen. [Ze ziet] 

drie beleidsopties met relatief groot effect op de benodigde capaciteit aan verzekeringsartsen: 
1. Laten vervallen van het duurzaamheidscriterium en afschaffen van de IVA; 

2. Na 5 jaar volledige arbeidsongeschiktheid (WGA 80-100) duurzaamheid aannemen (aanpassen 

duurzaamheidscriterium); 

3. Voor mensen die werken alleen op basis van feitelijke verdiensten een schatting maken van 

hun arbeidsongeschiktheidspercentage, en niet ook op basis van een theoretische schatting.  

Gupta heeft ingeschat dat elk van deze maatregelen zou kunnen leiden tot een afname van de 

mismatch met maximaal 10%-punt. .. potentieel .. een relatief groot effect. 

[1.] .. is een vergaande wijziging, die ik geschikt acht ter overweging bij een herbezinning op het 

stelsel voor de lange termijn middels een externe onderzoekscommissie, waar ik in paragraaf 5 in 

deze brief verder op inga. .. 

Beleidsopties 2 en 3 wil ik op korte termijn verder verkennen .. Daarbij bekijk ik ook de samenloop 

met het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer 

leidend te maken bij de RIV-toets. Ik ga hierover verder het gesprek voeren met sociale partners, 

UWV en NVVG.” 

 

4.2. Samenwerking met de curatieve sector 

[Er] “.. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Federatie Medische Specialisten (FMS), de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV), de NVVG, UWV en de ministeries van VWS en SZW, over de verstrekking van 

medische gegevens door artsen in de curatieve sector aan verzekeringsartsen.  
De conclusie van het overleg is dat alle partijen kansen zien voor nadere samenwerking. .. De 

nieuwe manier van werken in sociaal medische centra, waarbij verzekeringsartsen met hun team 

de verantwoordelijkheid hebben voor cliënten in een bepaald postcodegebied, leent zich goed voor 

deze samenwerking. .. 

Een ander voorbeeld is het door mij gefinancierde platform Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg, 

waar onder leiding van RIVM bedrijfsartsen en professionals uit de reguliere zorg samenwerken, 

kennis delen en informatie uitwisselen. Op dit moment worden plannen uitgewerkt om het platform 

uit te breiden met een online functie om ervaringen te ontsluiten voor geïnteresseerde 

professionals.” 

 

5. LANGE TERMIJN  

 

5.1. Commissie met een ambitieuze opdracht 

“Een fundamentele, integrale verkenning is nodig om te komen tot een houdbaar stelsel voor de 

lange termijn, dat duurzaam uitvoerbaar is en ruimte laat voor nieuwe beleidswensen. .. De 

komende periode zal ik werken aan een opdrachtbeschrijving voor .. [een onafhankelijke] 
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commissie, waarbij ik inbreng van stakeholders, waaronder werkgevers en werknemers, meeneem. 

Mijn streven is dat de commissie vanaf november aan de slag gaat en haar bevindingen oplevert in 

het eerste kwartaal van 2024.” 
 

5.2. Kaders van de opdracht aan de commissie 

“Ik wil dat de commissie vrijheid krijgt om buiten de bestaande kaders te denken. .. Ik wil de 

commissie .. meegeven .. zowel te kijken naar het sterker bevorderen van activering om ervoor te 

zorgen dat werknemers zoveel mogelijk in staat worden gesteld om aan het werk te blijven of te 

gaan, als naar het bevorderen van de inkomensbescherming. Bij het bevorderen van activering 

denk ik bijvoorbeeld aan het versterken van preventie, re-integratie en activerende prikkels in het 

stelsel. Bij het bevorderen van de inkomensbescherming denk ik bijvoorbeeld aan de ‘35-minners’.” 
 

5.3. Voortbouwen en samenbrengen 

.. “Er ligt al veel waar de commissie op kan voortbouwen, zoals de SER-adviezen over 

sociaaleconomisch beleid uit 2021 en de WIA-aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid uit 

2020. .. onderzoek van Panteia .. [over] hardvochtige effecten voor groepen burgers .. [de UWV] 

knelpuntenbrief ..”.  

 

6. FINANCIELE PARAGRAAF 

“Een aantal van de in deze brief aangekondigde kortetermijnmaatregelen vergt extra uitgaven .. 

waardoor het totale pakket in totaal cumulatief van 2022 tot en met 2027 tot € 135 miljoen aan 

extra uitgaven leidt. .. De extra uitgaven worden gedekt uit het uitvoeringsbudget (artikel 11) van 

de begroting van SZW.” 

 

7. TOT SLOT 

.. “Met het in deze brief gepresenteerde samenhangende pakket aan maatregelen wordt zowel het 

vraagstuk van het sociaal-medisch beoordelen aangepakt, als een aanzet gegeven tot het 

wegnemen van verschillende hardheden uit het stelsel. Ik heb er vertrouwen in dat we stappen in 

de juiste richting zetten.” .. 
 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid,  

C.E.G. van Gennip 
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