UWV wacht een nog grotere spagaat met uitvoering AOW-uitkeringen
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Het UWV moet niet alleen krimpen in middelen maar ook in mankracht (FD, 15 april). Dit terwijl het
werk door een groeiende werkloosheid dit jaar alleen maar toeneemt. Een spagaat, waarbij de
grenzen van de capaciteit zijn bereikt, volgens UWV-voorzitter Bruno Bruins.
Deze analyse is juist. De economie lijkt echter aan te trekken, waardoor de werkloosheid zal gaan
dalen. Het gaat dus waarschijnlijk om een tijdelijk probleem. Dit ligt echter wezenlijk anders wat betreft
het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. UWV is behalve voor de WW-uitkeringen ook
verantwoordelijk voor de nu in totaal 818.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En ook hier bereikt
de capaciteit van UWV haar grenzen. Helaas niet tijdelijk, zoals bij de uitvoering van de WW, maar
structureel.
Door een groot en structureel tekort aan verzekeringsartsen is de capaciteit om te beoordelen of
iemand arbeidsongeschikt is ontoereikend. Herbeoordelingen gebeuren uit capaciteitsoverwegingen
maar mondjesmaat. Bij een voortdurende instroom in combinatie met het uitblijven van voldoende
herbeoordelingen is de uitstroom te beperkt en zal deze bovendien nog verder dalen.
Als gevolg van de premiedifferentiatie en het eigenrisicodragerschap komt de rekening van dit
capaciteitsprobleem van het UWV bij de werkgevers terecht.
Ook de maatschappelijke gevolgen zijn aanmerkelijk. Als gevolg van de vergrijzing zijn grote tekorten
op de arbeidsmarkt te verwachten, en potentiële werknemers structureel in een uitkeringssituatie
houden, is maatschappelijk niet te verantwoorden.
Net als bij de WW, zit hier een spagaat. De politiek dient zich te realiseren dat in deze dossiers de
kost voor de baat uitgaat. Van de overheid mag een actieve en bedrijfsmatige aanpak worden
verwacht, zeker als de rekening bij een ander wordt gelegd. Daarbij passen geen bezuinigingen, maar
gerichte investeringen die zich later ruimschoots terugverdienen. Niet alleen de economie is daarmee
een belangrijke variabele, ook een bedrijfsmatige aanpak van de arbeidsongeschiktheid. Dit lukt
echter niet door louter bezuinigingen op te leggen zonder te investeren in de uitvoering.
UWV heeft een (te) zware taakstelling en een moeilijk, op onderdelen zelfs onmogelijk, te realiseren
opdracht gekregen vanuit de politiek. De beoogde participatie komt daarmee in gevaar.
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