
Antwoorden UWV op vragen Steungroep over de uitvoering van de 
motie Raemakers 
 
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft op 10 december 2020 
een aantal vragen aan het UWV gesteld over de uitvoering van de motie 
Raemakers. Op 29 april 2021 ontvingen we de schriftelijke antwoorden 
van het UWV. Hieronder staat een samenvatting daarvan. 
 
Waar en door wie wordt het verzoek om een herbeoordeling 
behandeld?  
Het meldingsformulier moet naar UWV-kantoor Venlo gestuurd worden. 
Daar wordt bekeken op welk kantoor (welk district) de klant* qua regio 
‘thuishoort’. Het verzoek wordt naar dat kantoor doorgestuurd.   
Daar wordt door een UWV-arts gedaan beoordeeld of er inderdaad een 
herbeoordeling op grond van de motie Raemakers plaats moet vinden.  
Wanneer tot zo’n herbeoordeling besloten is, is de gang van zaken 
dezelfde als bij iedere herbeoordeling op verzoek van de klant. Daarbij is 
een beoordelingsteam betrokken, dat bestaat uit een arbeidsdeskundige, 
een procesbegeleider en een verzekeringsarts. De procesbegeleider 
analyseert de uitkeringssituatie. Daarbij bekijkt hij onder meer of bij 
toegenomen arbeidsongeschiktheid de uitkering hoger kan worden. Als de 
uitkering niet hoger zal worden, bespreekt hij met de klant of de verdere 
herbeoordeling doorgezet moet worden. Vervolgens beoordelen de arts en 
arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid en de eventuele 
duurzaamheid daarvan. Zij nemen daarbij contact op met de klant, leggen 
uit welke stappen ze zetten en stellen vragen om tot een goed actueel 
beeld te komen. De arts zal soms contact op willen nemen met 
behandelaars. Daarvoor wordt dan steeds vooraf toestemming gevraagd. 
 
Op welke informatie baseert het UWV of iemand in aanmerking 
komen voor een herbeoordeling op grond van de motie? 
Er wordt gekeken naar wat in het UWV-dossier te vinden is. Daarvoor 
wordt teruggekeken naar die beoordeling waarbij, volgens de klant, de 
UWV-arts heeft aangegeven dat er niet genoeg gedaan zou zijn aan het 
herstel doordat geen cognitieve gedragstherapie (CTG) of graded exercise 
therapy (GET) gevolgd zou zijn. Of dat zo is moet uit het dossier blijken. 
Als de situatie hiermee nog niet helemaal duidelijk is kan de beoordelend 
arts ook nog oudere medische informatie uit het dossier inzien. Als de arts 
informatie mist of iets toe wil lichten, kan hij hiervoor contact opnemen 
met de klant, maar meestal zal dat niet gebeuren. Er wordt niet aan de 
klant gevraagd wat de verzekeringsarts bij de bewuste keuring mondeling 
heeft gezegd en dat wordt ook niet betrokken bij de beslissing of iemand 
in aanmerking komt voor een herbeoordeling op grond van de motie. 



 
Als iemand bericht krijg van het UWV dat hij niet in aanmerking 
komt voor een herbeoordeling vanwege de motie Raemakers, kan 
hij daar dan bezwaar tegen maken? 
Nee, dat is volgens het UWV geen besluit waar je bezwaar tegen kunt 
maken. De klant kan wel alsnog een herbeoordeling aanvragen via de 
gebruikelijke weg, via het formulier ‘wijzigingen doorgeven’. Daarbij kan 
hij vermelden dat hij alsnog een herbeoordeling wilt krijgen op grond van 
de motie Raemakers, en waarom. 
 
Als iemand volgens het UWV wel in aanmerking komt voor een 
herbeoordeling vanwege de motie Raemakers, hoe wordt de 
herbeoordeling dan uitgevoerd? 
Deze herbeoordeling (herkeuring) wordt op dezelfde wijze gedaan als 
andere sociaal-medische herbeoordelingen. Daarbij wordt zowel gekeken 
naar de beperkingen als naar het herstelgedrag. Als er toegenomen 
beperkingen zijn, wordt daar rekening mee gehouden. Bij de 
herbeoordeling wordt een arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald. Dit 
percentage kan hoger zijn dan voordien, gelijk blijven, maar ook lager 
zijn. Wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage lager wordt, past het 
UWV het percentage niet met terugwerkende kracht aan. Als er sprake is 
van 80-100% arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van 
arbeidsvermogen, dan wordt ook gekeken naar de duurzaamheid daarvan.  
 
Wat is de peildatum voor de herbeoordeling? 
Als de beoordeling ertoe leidt dat de uitkering moet worden aangepast, 
wordt dat gedaan per datum melding. Om de uitkering correct vast te 
stellen is soms nodig om ook te kijken wat gebeurd is in de periode vanaf 
de eerdere sociaal-medische beoordeling tot heden. 
 
Kan iemand dan nog afzien van een herbeoordeling? 
De klant kan op elk moment in het proces aangeven dat hij wil dat de 
beoordeling wordt stopgezet. Als de klant het verzoek om herbeoordeling 
intrekt, kan het UWV niet verder gaan met de beoordeling van dat 
verzoek. Het UWV is echter altijd bevoegd om ook zelf (her)beoordelingen 
te doen. Dat zal alleen gebeuren als er een vermoeden is dat het 
uitkeringspercentage niet meer klopt. Het kan ook dan toch voorkomen 
dat de herbeoordeling niet doorgezet wordt, omdat het geen prioriteit 
heeft. Wanneer de beoordeling echter al bijna is afgerond, is het voor 
UWV mogelijk efficiënter om de beoordeling toch door te zetten. 
 
*Het UWV noemt mensen die een uitkering aanvragen of ontvangen ‘klant’. Een 
(her)keuring een ‘(her)beoordeling’. 
 


