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Beroepsgeheim, UWV handelt nog steeds in
strijd met de wet en stelt maatregelen
verder uit.
Op 1 mei 2013 kwam het rapport “Vormgeving aan de verantwoordelijkheid van de
verzekeringsarts in het werkproces van de ziektewet” uit. Uit het rapport kwamen een
groot aantal tekortkomingen naar voor bij de uitvoering van de ziektewet door UWV. Kort
samengevat handelde UWV in strijd met de wet.
Aanvankelijk was het de strategie van UWV om het rapport geheim te houden, maar die
strategie bleek niet houdbaar en uiteindelijk is er besloten naar aanleiding van het
rapport Gevers een aantal maatregelen te nemen. In de praktijk ging het om een aantal
vooral cosmetische maatregelen. Inhoudelijk sloten de maatregelen niet aan bij de
adviezen uit het rapport Gevers. Zo blijven onbevoegde medewerkers nog steeds
medische gegevens verzamelen en interpreteren.
Samengevat zou de titel die destijds in de Volkskrant (27-10-2014) verscheen, “UWV
handelt in strijd met de wet”, vervangen kunnen worden door de titel, “UWV handelt nog
steeds in strijd met de wet”.
UWV handelt ook nog steeds in strijd met de antwoorden die minister Asscher heeft
gegeven op de kamervragen van kamerlid Tanamal (6-11-2013). De kamervragen
betroffen de uitvoering van de ziektewet bij UWV naar aanleiding van een artikel in de
Volkskrant (13-10-2013) “UWV slordig met medische dossiers”.
Momenteel, bijna 2 jaar na het verschijnen van het rapport Gevers, blijven adequate
maatregelen nog steeds uit. Om het probleem opnieuw onder de aandacht te brengen
hebben we UWV gevraagd om de maatregelen te laten herevalueren door Gevers. UWV
heeft ervoor gekozen om NVVG-KNMG te laten toetsen of de uitvoering van de ziektewet
nu wel conform de wet gebeurt.
We verwachten niet dat NVVG en KNMG tot andere conclusies zullen komen dan Prof.
Gevers in zijn rapport over de ziektewet en de visie van het ministerie van sociale
zekerheid en werkgelegenheid. Een onderzoek van KNMG en NVVG zal naar verwachting
wel meer tijd vragen dat een herevaluatie door Gevers. En hier zit vermoedelijk het
voordeel voor UWV, UWV wint tijd en kan het nemen van adequate maatregelen verder
uitstellen. En zoals u weet, van uitstel komt vaak afstel.
Overigens gaat het rapport Gevers alleen over de ziektewet, terwijl de grootste
problemen zich voordoen bij het herbeoordelingsbeleid in de WIA. Dit beleid is nog
flagranter in strijd met de geest en de letter van de wet en leidt op grote schaal tot
onrechtmatige uitkeringen.
Het onderwerp komt ook aan bod op het NOVAG congres: “De verzekeringsarts in
juridisch en sociaal perspectief”. Prof. Sjef Gevers en Prof. Paul Schnabel zijn de
sprekers. Datum van het congres, 25 maart 2015, plaats, Zaalverhuur 7, Boothstraat 7,
Utrecht, aanvang 13 uur, sluiting 16u30 met aansluitend borrel.
Inschrijven kan via congres@novag.biz , deelname is gratis.

