
26

Auteur: Rob Bakkenes, Camace

WGA-lasten beperken? 
Maak bezwaar bij einde wachttijd!

Werkgevers realiseren zich steeds nadrukkelijker dat de kosten als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid fors zijn en al snel jaarlijks 20 tot 30% van de loonsom 

bedragen. Naast de loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren, 

draagt de werkgever nog eens 10 jaar lang de uitkeringslasten van de WGA-

uitkering. Of iemand recht heeft op WIA wordt beoordeeld door het UWV. 

Aangezien u als werkgever de rekening betaalt, is het belangrijk te weten hoe  

dit oordeel tot stand komt en of het wel terecht is.

Het WIA-recht wordt bepaald aan het einde van de 

wachttijd door middel van een zogenaamde ‘einde 

wachttijd beoordeling’. Deze beoordeling kan 

vanwege het medische karakter niet door de 

werkgever worden getoetst. Veelal blijft het ook bij 

deze beoordeling; het UWV doet nauwelijks aan 

herbeoordelingen. Dit betekent dat het UWV na de 

einde wachttijd vrijwel geen inspanning levert om 

de uitkeringslasten voor de werkgever te beperken. 

Hoe kun je dan als werkgever toch de regie op 

een WIA-dossier krijgen om de uitkeringslasten  

te beperken?

Bij aanvang van een WIA-toekenning is het van 

belang dat de onderliggende oordeelsvorming van 

het UWV kritisch beoordeeld wordt. Mogelijk heeft 

het UWV onjuist geoordeeld en is er geen recht op 

een uitkering, of is er sprake van duurzame arbeids-

ongeschiktheid en dient het te gaan om een 

IVA-uitkering. 

Bijna nooit sprake van duurzaamheid 
Sinds de IVA is de invulling van het begrip 

‘duurzaamheid’ belangrijk geworden. De lasten van 

een IVA-uitkering vallen niet toe aan de werkgever. 

Indien er geen sprake is van duurzaamheid bij de 

volledige arbeidsongeschiktheid wordt een WGA-

uitkering toegekend. De financiële lasten van deze 

uitkering komen 10 jaar lang voor rekening van de 

werkgever. In de praktijk komen vrijwel alle volledig 

arbeidsongeschikten (lees: bij 80%-100% arbeids-

ongeschiktheid) bij het einde van de wachttijd in de 

WGA terecht. Met andere woorden: duurzaamheid 

wordt vrijwel altijd uitgesloten. 

De verzekeringsarts bepaalt duurzaamheid
Bij aanvang van de WIA-wetgeving werd gesteld dat 

de beslissing voor toekenning gebaseerd dient te 

zijn op medische, arbeidsdeskundige en juridische 

gronden. In de praktijk is het de verzekeringsarts  

die bepaalt, de arbeidsdeskundige komt vrijwel niet 

 ‘Bijna altijd ziet de  

verzekeringsarts mogelijkheden,  

op welk niveau dan ook’
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in beeld. Hiermee is duurzaamheid primair een 

medisch verhaal. Dit betekent dat herstel van enige 

belastbaarheid vrijwel altijd medisch te onder-

bouwen valt. Dat gegeven lijkt voldoende om over 

te gaan tot een WGA-uitkering. Of de verwachte 

verbetering van de belastbaarheid zou leiden tot 

geschiktheid voor de arbeidsmarkt, wordt nooit 

onderzocht. Bijna altijd ziet de verzekeringsarts wel 

mogelijkheden en kan het gaan om verbetering op 

ieder niveau. Een verbetering in Algemeen 

Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) is in die 

beoordeling al verbetering van de belastbaarheid. 

Een te optimistische inschatting wordt alleen 

getoetst wanneer de werknemer of de werkgever  

in bezwaar gaat. 

Bezwaar maken in de praktijk 
In de praktijk zijn er tal van situaties te benoemen 

waarbij er reden is om bezwaargronden in te dienen. 

Te denken valt aan het volgende:

1. Onderbouwing is beperkt
De medische onderbouwing die relevant is voor  

de gestelde verbetering van de belastbaarheid is 

veelal zeer beperkt. Zowel de onderbouwing van  

de prognosestelling van de duurzaamheid als de 

onderbouwing van de therapeutische mogelijk-

heden die kunnen leiden tot verbetering van de 

belastbaarheid zijn karig. Het UWV dient op deze 

punten concreet te zijn, maar is dat zelden.

2. Duurzaamheid in geval van meerdere   
 aandoeningen 
Werknemers hebben in sommige gevallen meer dan 

één aandoening. Denk aan een oudere werknemer 

met enerzijds versleten knieën en anderzijds een 

depressie. De depressieve klachten kunnen met 

behandeling verbeteren. Hierdoor zal het UWV 

stellen dat verbetering van de belastbaarheid 

mogelijk is en er dus geen sprake is van duurzaam-

heid. Wat het UWV niet doet, is beoordelen of de 

beperkingen als gevolg van de knieproblematiek 

kunnen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid 

en dus de toekenning van een IVA-uitkering. Op 

basis van medische gronden bepaalt de verzeke-

ringsarts dat er nog verbetering te verwachten is, 

zonder de arbeidskundige gevolgen van die 

verbetering te laten onderzoeken. Dit probleem 

doet zich vaak voor bij laaggeschoolden aangezien 

deze groep werknemers ongeschikt blijft voor 

lichamelijk belastend werk en ander werk gezien  

de beperkte scholing niet te vinden is. 

3. Herbeoordelingen 
Bij toekenning van een WGA-uitkering zou een 

herbeoordeling verwacht mogen worden. De 

verzekeringsarts geeft wel een indicatie van een 

herbeoordeling aan, maar het UWV voert deze vaak 

niet uit vanwege capaciteitsproblemen. De werk-

gever weet niet dat die indicatie gegeven is, tenzij  

zij een gemachtigde inschakelen die het medische 

rapport ontvangt. Op basis van de door de verzeke-

ringsarts vastgestelde indicatie voor herbeoordeling 

kan het UWV hierop aangesproken worden en dient 

dan deze herbeoordeling uit te voeren. 

Standaard bezwaar bij einde van de wachttijd 
Voor adequate sturing op schadelastbeperking is 

bezwaar noodzakelijk. Middels bezwaar kan de 

werkgever of een aangewezen gemachtigde kennis 

nemen van de inhoudelijke beslissing door het UWV 

en kan beoordeeld worden of dit op correcte 

gronden is gedaan. Ook als de toekenning van de 

WIA-uitkering terecht is, is kennis van de UWV-

beoordeling noodzakelijk om adequate sturing te 

geven op de periode na het einde van de wachttijd. 

Uit het dossier kan geconcludeerd worden of er 

aanleiding is tot het:
•  indienen van bezwaargronden
•  sturen op door het UWV geduide mogelijkheden
•  sturen op door de verzekeringsarts geagendeerde 

herbeoordeling.


