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Beste , 

Op 5 juli 2021 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.  

Beslissing 

UWV heeft geen documenten aangetroffen die specifiek toezien op de door u gevraagde informatie. 

Wel zijn er reeds openbare documenten aangetroffen die vallen onder de beroepsvereniging 

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsartsen. Hiernaar zullen wij u verwijzen. Daarnaast heeft 

de betrokken divisie een antwoord gegeven op uw vraag. Hieronder lichten wij onze beslissing toe. 

Wob-verzoek 

In uw verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van documenten met informatie over de 

procedure omtrent een WIA aanvraag voor verzekeringsartsen. Daarbij bent u op zoek naar 

informatie over de richtlijnen waaraan zij zich dienen te houden bij de beoordeling van een WIA 

aanvraag en specifiek of recente informatie genegeerd mag worden (zoals recente bezwaarzaken of 

nieuwe diagnoses). 

Inventarisatie documenten 

Naar aanleiding van uw verzoek is bij de divisie Sociaal Medische Zaken (hierna: SMZ) uitvraag 

gedaan of er documenten aanwezig zijn met de door u gevraagde informatie. Er zijn daarbij geen 

documenten aangetroffen met de door u gevraagde informatie die nog niet openbaar zijn.  

Zienswijze 

Er zijn geen derde belanghebbenden bij dit besluit die mogelijk bedenkingen hebben tegen de 

openbaarmaking.  

Overwegingen 

Er zijn bij UWV geen documenten aangetroffen met de verzochte informatie. Dit komt omdat de 

verzekeringsarts uitgaat van de bepalingen in de wet en de onderzoeksmethoden zoals beschreven 

in artikel 4 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Daarnaast moet de 

verzekeringsarts rekening houden met diverse protocollen, standaarden en richtlijnen van de 

beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsartsen. Deze documenten zijn reeds 
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openbaar. UWV heeft geen eigen of aanvullend beleid hierop, waardoor er geen bestaande 

documenten zijn aangetroffen die specifiek gaan over de door u verzochte informatie.  

Antwoord op uw vraag 

Wel heeft de divisie SMZ een antwoord gegeven op uw vraag. Daarbij verwijst de afdeling ook naar 

de openbare protocollen, standaarden en richtlijnen van de beroepsvereniging Nederlandse 

Vereniging voor Verzekeringsartsen. Deze kunt u vinden op de website nvvg.nl/richtlijnen/. 

Specifiek verwijzen wij u naar het document ‘Inleiding verzekeringsgeneeskundige beoordeling’. Dit 

document zullen wij u toesturen.  

Hieronder hebben wij het antwoord van SMZ opgenomen. 

Bij een WIA aanvraag gaan we altijd uit van de wet. In de wet staat opgenomen waar een 

onderzoek in het kader van de WIA aan moet voldoen. De verzekeringsarts gaat uit van 

algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden zoals beschreven in 

art. 4 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Dit betreft het Medisch 

arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC). 

Tevens heeft de verzekeringsarts rekening te houden met diverse protocollen, standaarden 

en richtlijnen. Deze zijn grotendeels onder het beheer van de beroepsvereniging 

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en zijn allemaal te vinden 

op hun website (openbaar toegankelijk via nvvg.nl/richtlijnen/). Ook de Standaard 

Onderzoeksmethoden voor de verzekeringsarts is daar te vinden. Deze standaard is bij elk 

verzekeringsgeneeskundig onderzoek van toepassing. Afhankelijk van het medische 

probleem wordt het bijbehorende protocol of richtlijn gebruikt.  

UWV heeft geen eigen of aanvullend beleid op bovenstaande. 

Het antwoord op uw vraag valt buiten de reikwijdte van dit besluit. De Wob verplicht daar dan ook 
niet toe.

Publicatie 

Dit besluit wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van dit besluit geanonimiseerd 

gepubliceerd op de website uwv.nl. 

Bezwaarclausule 

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw WOB-verzoek kunt u tot uiterlijk zes weken na 

de datum op deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaar naar het adres dat 

linksboven op deze brief staat en stuur ook een kopie van deze brief mee. Wij kunnen u dan sneller 

helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 

Juridisch adviseur 




