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“Een granieten bestand”, noemt Jim
Faas, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Verzekeringsartsen
(NVVG), de grote aantallen arbeidsongeschikten die wachten op een
herkeuring. Momenteel 25.000.
“Wij zitten dus echt niet te wachten
op meer werk.”
Toch pleiten hij en zijn collega’s ervoor om meer herbeoordelingen uit
te voeren dan momenteel van minister Lodewijk Asscher van sociale zaken mag.
Naast de voorraad van 25.000 herbeoordelingen is er namelijk nog
“een stuwmeer aan WIA-uitkeringsgerechtigden”, zegt Faas. Mensen die
niet blijvend arbeidsongeschikt zijn
omdat verbetering nog goed mogelijk is. De verzekeringsarts moet hen
allemaal nog een keer zien, maar
heeft geen gelegenheid een herbeoordeling uit te voeren.
“Geen prioriteit bij het management”, concludeert Faas. “Terwijl het
niet herkeuren van grote aantallen
arbeidsongeschikten in de WIA een
serieus probleem is.”
Maandag wordt in de Tweede Kamer gesproken met minister Asscher
over herbeoordelingen van arbeidsongeschikten. Het onderwerp staat
al jaren op de agenda, maar er gebeurt weinig.
Twee jaar geleden had het UWV
nog berekend dat er ten minste vijftig nieuwe artsen per jaar nodig waren. Nu heeft de uitkeringsinstantie
bijna achthonderd artsen in dienst.
Minister Asscher heeft echter al
meerdere malen laten weten dat hij
de huidige capaciteit niet wil uitbreiden.
Wim van Pelt, voorzitter van de
vakbond van verzekeringsartsen Novag, pleit voor meer ondersteunend
personeel van bijvoorbeeld medische
secretaresses. “Als artsen minder administratief werk moeten doen, kan
de productie met 28 procent stijgen,
blijkt uit pilots”, zegt Van Pelt.
Jim Faas pleit er vooral voor om de
240.000 jonggehandicapten niet opnieuw te beoordelen. Staatssecretaris
Jetta Klijnsma van sociale zaken
advertentie
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Nooit is het werk af bij de
UWV-afdeling Handhaving
Ingrid Weel
REDACTIE ECONOMIE

Een keuringsarts van de arbodienst aan het werk. FOTO ANP
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heeft hiertoe besloten. Zij verwacht
dat zo’n 100.000 mensen met een
Wajong-uitkering nog (deels) kunnen
werken. Van deze groep gaat de uitkering omlaag met 5 procent. Faas:
“Ik heb nog niemand gesproken die
dit een zinvolle operatie vindt.”
Het UWV denkt zelf ook aan een efﬁciëntere manier van werken, blijkt

uit de interne notitie, en heeft drie
strategieën uitgewerkt. Als er niets
gebeurt, verwachten ze dat vanaf volgend jaar de voorraad met zeker
tienduizend herbeoordelingen per
jaar toeneemt. En dan zijn er over
vijf jaar alweer 75.000 arbeidsongeschikten die op een herkeuring
wachten.

Het was een rommelig halfjaar voor
de werknemers op de afdeling Handhaving. Daar komen de vermoedens
van gesjoemel met een uitkering binnen. Er waren computerproblemen,
een wetswijziging en een ontslagronde die de gemoederen ﬂink bezig
hield, met als resultaat dat er in juni
een achterstand was ontstaan bij het
afhandelen van 73.000 fraudemeldingen. Dat blijkt uit interne rapportages die Trouw in handen heeft.
De handhavers van het UWV moesten een deel van het werk stilleggen
na een uitspraak van de rechter eind
november over de ‘fraudewet’. De
rechtbank oordeelde dat mensen die
per ongeluk formulieren verkeerd
invulden veel te hoge boetes krijgen.
Een aanpassing van de wet in januari
zorgde ervoor dat het UWV duizenden dossiers moest herzien.
Maandelijks komen er ongeveer
tienduizend meldingen binnen. Zo’n
zesduizend ontvangt de afdeling
handhaving elke maand digitaal; via
een koppeling van allerlei gegevensbestanden. En daar zat dit jaar een
ander probleem. Door een technische fout kwamen er eind 2014 helemaal geen nieuwe signalen binnen,
en in februari plots 28.000. Foutje,
bedankt.
Bij de meldingen die van buiten komen, veelal anoniem van bijvoorbeeld ex-partners of buren, is dit jaar
een zogenoemde beslisboom ingevoerd. Dit is een computersysteem
dat de meldingen met een lage pakkans er uitsorteert. Deze signalen

hoeven dus niet door de mensen die
werken bij handhaving worden bekeken. Dat verlaagt de werkdruk met
zo’n 10 procent.
De digitalisering wordt continu verder geoptimaliseerd, zodat het sinds
augustus zelfs in theorie onmogelijk
is om nog met een WW-uitkering te
frauderen. Goed nieuws, lijkt het op
het eerste gezicht, maar voor de
ruim 600 medewerkers op de afdeling handhaving heeft het wel consequenties. Zij kregen in april te horen
dat er 300 banen verloren gaan. De
motivatie om hard te werken nam
direct af, waardoor de voorraden niet
afnamen, maar juist verder opliepen.
Ondertussen houdt de afdeling zich
ook nog bezig met allerlei thema-onderzoeken. Zo zijn er meer dan zevenhonderd uitkeringsgerechtigden
die geld hebben verdiend in de hennepteelt, om maar iets te noemen.
Nooit is het werk af bij handhaving.
Maar, relativeert de directeur van de
afdeling, Ben Rolloos: “Daar zijn we
wel aan gewend.”
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