ARBEIDSMARKT

Twijfel over juistheid
van bijna tweeduizend
Groningse uitkeringen
Rik Winkel
Amsterdam

Uitkeringsinstantie UWV gaat
nog eens met een stofkam door
de dossiers van bijna tweeduizend
langdurig arbeidsongeschikten in
Groningen. Mogelijk krijgen zij al
jarenlang ten onrechte een uitkering als volledige en levenslange
arbeidsongeschikte.
Een aantal van hen kan een oproep voor een eventuele herkeuring
tegemoetzien.
Dat blijkt uit een brief die minister Wouter Koolmees van Sociale
Zaken gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een steekproef
laat zien dat bij 220 van de 300
onderzochte dossiers op het eerste gezicht niet met zekerheid valt
vast te stellen dat de arbeidsongeschikten de juiste uitkering krijgen. Daarom haalt het UWV deze
220 plus 1771 andere uitkeringsgerechtigden opnieuw door de
molen.
De betrokkenen hoeven niet
bang te zijn dat ze ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen,
schrijft de minister. Als hun status verandert, geldt dat pas vanaf
het moment dat het UWV die beslissing neemt. De organisatie belooft voor 15 september duidelijkheid te geven.
Volgens UWV-bestuurder Guus
van Weelden hebben alle klanten inmiddels een brief gekregen
met verontschuldigingen. ‘Voor
de klanten brengt dit onzekerheid met zich mee. Dat is uitermate
vervelend en dat betreuren we.’
Eerder dit jaar bleek na onthullingen van RTL Nieuws dat
een UWV-team in Groningen bij
een zogenoemde inhaalactie verpleegkundigen heeft laten beslissen over het al dan niet toekennen van een uitkering, terwijl dat
de verantwoordelijkheid is van de

Eerder dit jaar bleek
dat een Gronings
UWV-team niet de
juiste protocollen
heeft gevolgd

verzekeringsarts. Volgens het UWV
‘was de taakdelegatie niet conform
de professionele en juridische
kaders.’
Een woordvoerder licht toe dat
er op zich niets tegen het delegeren van taken is. Alleen is dat in
dit geval niet volgens de protocollen gebeurd, waardoor de verzekeringsarts niet steeds als eindverantwoordelijke heeft meegekeken.
Volgens hem is dit ‘met de beste
bedoelingen’ en met het oog op de
snelheid gebeurd. Die foute werkwijze is inmiddels aangepast. Of
er consequenties zijn getrokken
voor de leiding van het team kan
hij niet zeggen.
Het gaat om een groep van aanvankelijk circa 3000 mensen aan
wie tussen 2006 en 2010 op medische gronden een 80-100% WIA-uitkering is toegekend. Dat betekent
dat ze vrijwel volledig arbeidsongeschikt zijn, maar dat gedeeltelijk of volledig herstel niet valt uit
te sluiten.
Deze groep was tussen wal en
schip geraakt, totdat het UWV
besloot via een inhaalactie te beoordelen of tweeduizend van hen
inmiddels duurzaam arbeidsongeschiktwarengewordenendusrecht
hadden op een (iets hogere) IVAuitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid. Dat laatste was
de veronderstelling.
In een groot aantal gevallen is
de IVA inderdaad toegekend. Een
eerste steekproef van honderd dossiers, na de onthulling van RTL, liet
zien dat 94% van deze beslissingen
ondanks de foute werkwijze achteraf toch als ‘plausibel’ kan worden
beoordeeld. Maar bij een uitgebreider en representatiever onderzoek van 300 dossiers kwamen er
slechts 80 door deze test. Dat betekent niet dat de overige 220 beslissingen per se onjuist waren, maar
wel dat er op papier ook een andere
conclusie valt te trekken.
Volgens de zegsman neemt het
UWValletweeduizendgevallennog
eens onder de loep. Dat kan dan leiden tot nadere (telefonische) gesprekken met een arts en eventueeleenoproepvooreenherkeuring.
Mogelijk gaan ze dan terug naar de
WIA. Het is zelfs denkbaar dat iemand weer 100% geschikt wordt
bevonden om te werken.
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