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D
e algemene onderzoeksvraag was: Op welke 
wijze en in welke mate draagt het deskundigen-
oordeel van het UWV bij aan het re-integra-
tieproces? Voor degenen die het rapport willen 

opzoeken hierbij de volledige naam: ‘Het deskundigen-
oordeel; vrijwillig maar niet vrijblijvend’. Het onder-
zoek richtte zich op de uitvoering van het deskundigen-
oordeel door het UWV. Het UWV heeft deze taak op 
grond van artikel 32 van de Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen (Wet SUWI).

Er zijn vier soorten deskundigenoordeel die zowel 
door de werkgever als de werknemer kunnen worden 
aangevraagd (zie kader). We zien dit ook terug in de 
aanvraagformulieren die het UWV ter beschikking 
stelt. In alle gevallen voert het UWV het deskundigen-
oordeel alleen uit op verzoek. 

Het UWV brengt de aanvrager (werkgever of werkne-
mer) kosten in rekening. De hoogte van de kosten zijn 
vastgelegd in het Besluit kosten aanvraag deskundige-
noordeel 2005 en bedragen zowel voor de werkgever 
als de werknemer 50 euro. De termijn die voor de 
behandeling van een deskundigenoordeel staat is twee 
weken, maar het UWV heeft de mogelijkheid om de 
beslistermijn te verlengen, wat dan ook meestal ge-
beurt.
Van het deskundigenoordeel bestaan dus vier soorten:

1. Het deskundigenoordeel ziek-niet ziek: 
Het klassieke deskundigenoordeel betreft ‘ziek-niet 
ziek’. De werknemer is de eerste twee jaar van zijn 
ziekte voor zijn inkomen aangewezen op de werkge-

De wereld van verzuimbege-
leiding en ziekteverzuimver-
zekeringen bestaat inmid-
dels al geruime tijd. Vanaf 
de privatisering van de Ziek-
tewet in 1996 zijn partijen 
actief met de verzuimbege-
leiding en het verminderen 
van de uitkeringslasten. Een 
van de wettelijke middelen 
om een stokkend re-integra-
tieproces los te trekken is 
het deskundigenoordeel. De 
Ombudsman heeft begin 2011 
onderzoek gedaan naar de 
inhoud en effecten hiervan.  
Wat kan de verzuimverzeke-
ringsmarkt hiervan leren?

Deskundigenoordeel 
UWV onder de loep

Vier soorten deskundigenoordeel op grond van artikel 32 
SUWI

1. Het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk 
(lid 1). Hierbij moet er sprake zijn van een geschil tussen werkgever en 
werknemer.

2. Het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer (lid 2).
3. Het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever (lid 3).
4. Het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever (lid 3).
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ver. In artikel 32 lid 1 SUWI wordt verwezen naar arti-
kel 7:629 lid 1 BW. 

‘Artikel 7:629 lid 1 BW
Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, 
bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet finan-
ciering sociale verzekeringen, met betrekking tot een 
loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor 
een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar 
tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken 
ten minste op het voor hem geldende wettelijke mi-
nimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft 
verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten 
gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe 
verhinderd was.’

Het is in dit kader van belang om te wijzen op het 
begrip bedongen arbeid. Dat is de arbeid die tussen 
werkgever en werknemer afgesproken is. Wanneer de 
werknemer die arbeid niet volledig kan verrichten, maar 
slechts ten dele, dan is hij nog steeds
arbeidsongeschikt en heeft hij derhalve nog steeds recht 
op tenminste 70 procent van zijn loon. Dus ook in de si-
tuatie dat hij maar halve dagen werkt. Ook wanneer hij 
aangepast werk doet met minder verantwoordelijkheden 
of minder taken, behoudt hij toch recht op zijn loon. Dit 
betekent echter niet dat de werknemer niet verplicht 
is om mee te werken aan re-integratie. Zo nodig zal hij 
ander werk dan zijn eigen werk moeten accepteren.

2. Het deskundigenoordeel re-integratie-inspan-
ningen werknemer:
De re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de werknemer en de werkgever. De werknemer 
heeft niet zomaar recht op loon. In principe moet hij 
daarvoor werken. De hoofdregel in het Burgerlijk Wet-
boek is immers: geen werk, geen loon. Wanneer hij door 
ziekte zijn werk niet kan doen, is de werknemer welis-
waar verzekerd van zijn loon, maar daar staat de plicht 
tegenover er alles aan te doen om weer aan het werk te 
gaan.
Deze verplichting is geregeld in artikel 7:660a van het 
BW dat in artikel 32 SUWI lid 2 expliciet wordt genoemd.
‘Artikel 660a
De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten 
gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten, is verplicht:
a. gevolg te geven aan door de werkgever of een door 

hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voor-
schriften en mee te werken aan door de werkgever 
of een door hem aangewezen deskundige getroffen 
maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, 
evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als 
bedoeld in artikel 658a lid 3;

c. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te 
verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegen-
heid stelt.’

De werknemer moet redelijke voorschriften van de 
werkgever of een door de werkgever aangewezen des-
kundige, waarbij vooral gedacht moet worden aan de 
bedrijfsarts, opvolgen. Ook moet de werknemer mee-
werken aan het opstellen van een plan van aanpak, 
waarin wordt vastgelegd hoe de re-integratie wordt 
vormgegeven en waar men naartoe werkt. Hierbij moet 
er vooral naar de mogelijkheden worden gekeken. Wat 
kan de zieke werknemer wel? De belangrijkste ver-

plichting is misschien wel het verrichten van passende 
arbeid. Wanneer de werkgever andere arbeid dan de 
eigen arbeid aanbiedt, is de werknemer verplicht die 
arbeid te verrichten. Het moet dan wel gaan om pas-
sende arbeid. Voor het beoordelen van dat laatste is er 
een apart deskundigenoordeel mogelijk.

3. Het deskundigenoordeel passende arbeid:
Net zo goed als dat werkgever en werknemer van me-
ning kunnen verschillen over de vraag of de werknemer 
de eigen arbeid kan verrichten, kunnen zij van mening 
verschillen over de vraag of de werknemer die vermeen-
de passende arbeid kan verrichten.

De vraag hierbij is of de belasting in het aangepaste 
werk past bij de medische beperkingen van de werk-
nemer. De arbeidsdeskundige is degene die dergelijke 
vragen beantwoordt. Hij gaat uit van de gegevens die de 
bedrijfsarts verstrekt over de medische situatie van de 
werknemer. Op basis van van de medische gegevens be-
oordeelt hij of de belasting in de betreffende aangepaste 
functie niet te zwaar is.

Ten slotte speelt ook de vraag of de aangepaste arbeid 
wel aansluit bij de capaciteiten van de werknemer en 
bij zijn eigen werk. In de regel wordt ander werk waar-
bij de werknemer tenminste 65 procent van zijn oude 
werk kan verdienen, als passend aangemerkt. Die 65 
procent sluit aan bij de drempel van 35 procent die 
geldt voor het recht op uitkering krachtens de WIA. 
Wie niet ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is, 
ontvangt na twee jaar ziekte geen uitkering; de werkge-
ver en werknemer worden geacht het zelf op te lossen. 
De werknemer moet passend werk verrichten bij de 
werkgever; de werkgever op zijn beurt moet die pas-
sende arbeid aanbieden.

4. Het deskundigenoordeel re-integratie-inspan-
ningen werkgever:
Re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de werkgever en de werknemer. De werkgever is 
verplicht een plan van aanpak op te stellen en hij moet 
er samen met de werknemer uithalen wat erin zit. Het 
UWV toetst die re-integratie-inspanningen aan het eind 
van de twee jaar ziekte op het moment dat de werkne- »

Hoofdregel in het  
Burgerlijk Wetboek:  
geen werk, geen loon.
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mer een WIA-uitkering aanvraagt. Wanneer de werkge-
ver niet heeft voldaan aan zijn plicht kan het UWV de 
loondoorbetalingsplicht verlengen van twee naar drie 
jaar en daarbij eisen stellen aan de werkgever om zijn 
verzuim goed te maken. Op het moment dat de werk-
gever zijn verzuim heeft hersteld, kan hij op zijn beurt 
het UWV vragen de verlengde loondoorbetalingsplicht 
op te heffen. Dit maakt wel duidelijk dat aan de re-
integratie hoge eisen worden gesteld en dat de belangen 
en de risico’s voor de werkgever groot zijn.
Zowel de werknemer als de werkgever zelf kan vragen 
om tussentijds deze inspanningen te toetsen. Dit biedt 
geen garantie op het uitblijven van een sanctie, maar 
het geeft de werkgever wel de zekerheid dat hij op de 
goede weg is. 

Bevindingen in algemene zin
Uit het rapport komen diverse cijfers naar voren die 
voor een verzuimbegeleider interessant genoeg kunnen 
zijn. In hoofdlijnen kunnen de volgende conclusies ge-
trokken worden:
- Er vindt niet altijd hoor- en wederhoor plaats.
- De kwaliteit van een deskundigenoordeel is afhanke-

lijk van de vraagstelling. Deze is in de praktijk nogal 
eens te ruim om een zinnig oordeel te krijgen.

- Het deskundigenoordeel voorkomt een discussie met 
de werknemer.

- Als preventief middel voor dossieropbouw wordt bij 
enkele werkgevers standaard na een jaar ziekte een 
oordeel aangevraagd (met name voor bepaling re-inte-
gratie spoor 2, buiten het eigen bedrijf).

- De bevindingen van de bedrijfsarts worden voor 
‘waar’ aangenomen, tenzij nadrukkelijk het tegendeel 
blijkt. De medische aspecten worden slechts margi-
naal getoetst.

Uit de cijfers van UWV blijkt dat verreweg de meeste 
deskundigenoordelen gaan over de vraag of de werkne-
mer arbeidsongeschikt is voor de eigen arbeid. Dit gege-
ven is bijzonder, want enerzijds moet er dus lange tijd 
gewacht worden op een oordeel of de werknemer ziek is 
(is een andere bedrijfsarts niet sneller?), anderzijds staat 
de vraag of de aangeboden arbeid passend is. De re-inte-
gratie-inspanningen worden nauwelijks getoetst. 

Eigen gelijk
Vrijwel alle aanvragers zijn op zoek naar bevestiging 
van hun gelijk (in totaal 80 procent) en verwachten dat 
bij het UWV te vinden. Maar of ze dat krijgen? In bijna 
twee derde van de aangevraagde deskundigenoordelen 
met als vraag of de werknemer ziek was, bleek dit zo 

te zijn en werd hij dus in het gelijk gesteld (een derde 
dus niet). In 60 procent van de gevallen blijkt de aan-
geboden arbeid passend. In deze zaken heeft meestal 
de werkgever het gelijk aan zijn zijde. Praktisch gezien 
leidt de uitkomst tot een conflict of tot duidelijkheid. 
Met dus een uitdaging om te komen tot een oplossing, 
zonder verder aan te modderen. 

Verder blijkt ook dat het fenomeen ‘deskundigenoor-
deel’ niet echt bekend is. En als het wordt aangevraagd, 
dan wordt er in 50 procent van de gevallen geen gevolg 
aan gegeven (valt de uitkomst tegen?). Dit is ook een 
van de redenen waarom de Ombudsman het advies 
geeft om aan het deskundigenoordeel een bindend ka-
rakter te geven.

Bij arbeidsconflict kan 
veel duidelijkheid wor-
den geschapen als er snel 
een deskundigenoordeel 
wordt ingezet.

Lessen
De lessen voor de verzuimmarkt die getrokken kunnen 
worden zijn de volgende:
- Veel verzuim heeft als achtergrond een arbeidscon-

flict. Er kan veel duidelijkheid worden geschapen als 
er snel een deskundigenoordeel wordt ingezet. De 
uitkomst bepaalt dan de re-integratieweg die ingezet 
moet worden.

- Voor de bepaling van ziek/niet ziek hoeft niet 
gewacht te worden op de uitkomst van het 
deskundigen oordeel. Er zijn andere wegen.

- Passende arbeid wordt snel aanwezig geacht. Door 
daar meer op in te zetten, bespaart de werkgever, 
verzekeraar en/of volmacht veel geld. Het hebben van 
passende arbeid is vaak een kwestie van organiseren.

- Een dossier opbouwen voor de poortwachterstoets ter 
vermijding van een sanctie zal minstens een tussen-
tijds deskundigenoordeel in zich hebben. De kosten 
zijn slechts 50 euro; het derde jaar loondoorbetaling 
kost veel meer.

Janthony Wielink
De auteur is directeur van Enkwest Opleiding & 
Advies te Apeldoorn.
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