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Aan 

Medewerkers Bezwaar & Beroep 

Onderwerp 

Ingangsdatum IVA na WGA 

 

 

 

Memo 

Collega’s, 

 

In een notitie van 7 juli 2005 heeft  de problematiek besproken m.b.t. de 

ingangsdatum bij een verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op louter 

arbeidskundige gronden. Bij alle herbeoordelingen is toen gekozen voor de datum waarop 

het laatste mondelinge contact tussen de verzekerde en de arbeidsdeskundige in het kader 

van de herbeoordeling plaatsvond. Daarbij werd uitgegaan van de fictie dat de wachttijd was 

vervuld op de datum van het gesprek met de arbeidsdeskundige in het geval dat de 

arbeidsongeschiktheid was toegenomen. 

 

Deze notitie behandelt de ingangsdatum bij de omzetting van een WGA-uitkering naar een 

IVA-uitkering. Hierover is enige tijd geleden een instructie verschenen in het handboek WIA  

(arbeidsongeschiktheid -->herziening duur/hoogte -->bij WGA -->bepalen ingangsdatum 

overgang van WGA naar IVA). Handboek WIA herziening WGA 

 

Het in die instructie verwoorde beleid is tot stand gekomen na overleg tussen SMZ en 

(voormalig) PPS B&B. Nieuw daarbij is dat, indien die omzetting een gevolg is van een 

verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid naar 80-100% op louter arbeidskundige 

gronden, de ingangdatum niet de datum van het laatste mondelinge contact tussen de 

verzekerde en de arbeidsdeskundige is maar de datum van de CBBS-raadpleging. 

 

 

Later ontstaan van recht op IVA-uitkering 

 

Art. 47 WIA regelt het ontstaan van IVA-uitkering bij einde wachttijd resp. bij het niet langer 

van toepassing zijn van een uitsluitingsgrond. Art. 48 WIA regelt het later ontstaan van IVA-

uitkering. Uit artikel 48 volgt dat een WGA-uitkering kan worden omgezet in een IVA-

uitkering zodra (“met ingang van de dag dat“) de verzekerde wel volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt is. Er geldt dus geen wachttijd.  
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Memo 

De volgende situaties kunnen zich voordoen (waarbij met duurzaam is bedoeld de 

duurzaamheid volgens art. 4 WIA): 

1. Verzekerde ontvangt WGA omdat hij volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt 

is. Bij een herbeoordeling blijkt de arbeidsongeschiktheid wél duurzaam te zijn. 

2. Verzekerde ontvangt WGA omdat hij niet volledig arbeidsongeschikt is. Bij een 

(medische) herbeoordeling blijken er geen benutbare mogelijkheden meer te bestaan 

en wordt hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt geacht. 

3. Verzekerde ontvangt WGA omdat hij niet volledig arbeidsongeschikt is. Bij een 

herbeoordeling blijken de beperkingen duurzaam te zijn toegenomen. Er zijn niet 

voldoende functies te duiden.  

4. Verzekerde ontvangt WGA omdat hij niet volledig arbeidsongeschikt is. Bij een 

herbeoordeling blijken de beperkingen ongewijzigd te zijn. Desondanks blijken er nu 

geen of onvoldoende functies te duiden. De beperkingen (waren en) zijn duurzaam. 

 

 

De ingangsdatum  

 

a. Situaties 1 t/m 3: recht op IVA op verzekeringsgeneeskundige gronden 

In de situaties 1 t/m 3 is er sprake van een wijziging in de verzekeringsgeneeskundige 

bevindingen. Bij het bepalen van de ingangsdatum maakt het verschil of het gaat om een 

door verzekerde aangevraagde herbeoordeling of om een door UWV geïnitieerde (wettelijke 

of professionele) herbeoordeling.  

 

=Bij een door verzekerde aangevraagde herbeoordeling gaan we uit van de door verzekerde 

aangegeven ingangsdatum, mits de VA deze datum plausibel acht. Zo niet, dan bepaalt de 

VA een plausibele datum. Is deze niet aan te wijzen, dan is de ingangsdatum de datum 

waarop verzekerde de herbeoordeling heeft aangevraagd. 

 

=Bij een door UWV geïnitieerde herbeoordeling is de ingangsdatum van de IVA-uitkering de 

datum van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek, tenzij het duidelijk is dat verzekerde 

op een eerdere datum al volledig arbeidsongeschikt was en zijn beperkingen al duurzaam 

waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeval of een ontwikkeling in de medische 

behandeling in het verleden. 

 

b. Situatie 4: recht op IVA uitsluitend op arbeidskundige gronden 

In situatie 4 is arbeidsdeskundig onderzoek de basis voor overgang van WGA- naar IVA-

uitkering. Als ingangsdatum voor deze volledige arbeidsongeschiktheid geldt de datum 

waarop de AD deze constateerde. Tot voor kort gingen wij hierbij uit van de datum van het 

gesprek van de AD met verzekerde. Nu is besloten uit te gaan van de datum waarop de AD 

het CBBS raadpleegde en zo de volledige arbeidsongeschiktheid van verzekerde vaststelde. 

Deze datum is objectiever dan de datum van het gesprek met verzekerde. Achterliggende 

gedachte is namelijk dat het resultaat van de CBBS-raadpleging de mate van 

arbeidsongeschiktheid bepaalt en dat die raadpleging een momentopname is. In theorie kan 

CBBS-raadpleging een dag eerder of later een ander resultaat opleveren. Alleen als er 

duidelijk een eerdere datum is aan te wijzen waarop verzekerde volledig arbeidsongeschikt is 
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Memo 

op arbeidsdeskundige gronden (en waarop ook aan het duurzaamheidsvereiste is voldaan), 

geldt die eerdere datum als ingangsdatum voor een IVA-uitkering. 

 

NB: CBBS met TWK mogelijk sinds nieuwbouw vanaf juli 2011 

 

Sinds de nieuwbouw van CBBS (ingebruikname juli 2011) kan de AD een “selectiedatum” 

invullen in CBBS en zo - indien van toepassing - CBBS raadplegen op een datum in het 

verleden. CBBS zoekt dan in alle functies die op die dag in het systeem actueel waren. De 

dag waarop dan geconstateerd is dat er onvoldoende functies te duiden zijn, is in dat geval 

de selectiedatum, niet de raadpleegdatum.  

Dat deze twee verschillen is overigens lang niet altijd het geval, vaak is de selectiedatum 

gewoon gelijk aan de raadpleegdatum (de default waarde in CBBS is “vandaag” op de dag 

dat de AD zijn beoordeling doet).  

Het hangt van de casus af op welke datum er beoordeeld wordt of zou moeten worden, zie 

hierboven. 

 

Het voorgaande leidt tot het volgende schema. 

 

Verzekeringsgeneeskundige 

beoordeling  

  

herbo initiatief UWV  herbo initiatief klant  

Datum onderzoek tenzij ... Datum claim klant mits 

plausibel; 

zo niet, andere plausibele 

datum 

Geen plausibele datum: 

datum aanvraag herbo   

Arbeidsdeskundige 

beoordeling  

Datum conclusie o.g.v. CBBS-raadpleging,  

tenzij ..... (geen invloed van eventuele VA-beoordeling 

duurzaamheid) 

  

 

Ingangsdatum indien pas in bezwaar het recht op IVA-uitkering wordt vastgesteld.  

   

Bij een herbeoordeling op initiatief van een verzekerde zal bij toename van de medische 

beperkingen de datum in geding in de regel de door verzekerde genoemde ingangsdatum of 

de datum van het verzoek zijn. Daarom kan in deze situatie zonder probleem het 

bovenstaande schema worden gevolgd.  

 

Bij een herbeoordeling op initiatief van UWV zal in het algemeen de datum in geding de 

datum van het primaire VA-onderzoek zijn, tenzij er (medische) redenen zijn om van een 

andere (eerdere) datum uit te gaan. Als zowel de medische als de arbeidsdeskundige situatie 

niet gewijzigd is maar wel het medisch inzicht t.a.v. de duurzaamheid kan de datum van het 

medisch onderzoek als ingangsdatum van het ontstaan van de duurzaamheid worden 

aangemerkt.  
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Indien er pas in bezwaar wordt geoordeeld dat er sprake is van een toename van 

gedeeltelijke naar volledige arbeidsongeschiktheid op arbeidsdeskundige gronden, terwijl er 

geen toename is van de medische beperkingen, wordt alsnog de duurzaamheid vastgesteld. 

Als dit leidt tot IVA en niet kan worden uitgegaan van de datum waarop het CBBS is 

geraadpleegd, omdat primair geen arbeidsdeskundige beoordeling heeft plaatsgevonden 

geldt als ingangsdatum voor IVA na WGA de datum in geschil, dus de datum genoemd in de 

beschikking of de datum van de beschikking als geen datum wordt genoemd. 

Zoals hierboven aangegeven kan de AD B&B CBBS raadplegen met terugwerkende kracht op 

de datum in geding, door deze in CBBS bij de “selectiedatum” in te vullen. 

Deze selectiedatum is ook terug te vinden op de prints van CBBS. 

 

Beperking terugwerkende kracht tot 52 weken voor datum aanvraag of datum 

herbeoordeling op initiatief van UWV (artikel 64 lid 11 en 12 WIA). 

Artikel 64 lid 11 en 12 van de Wet WIA beperken de terugwerkende kracht van de 

toekenning van IVA tot maximaal 52 weken, tenzij er sprake is van een bijzonder geval.1 

 

Voorbeeld 

Stel dat betrokkene sinds 1 februari 2012 een WGA-uitkering ontvangt. Op 25 mei 2016 doet 

betrokkene een verzoek om een herbeoordeling, hij claimt toegenomen 

arbeidsongeschiktheid met ingang van 18 april 2014. De VA stelt vast dat betrokkene 

inderdaad volledig en ook duurzaam arbeidsongeschikt is vanaf 18 april 2014. 

Betrokkene voldoet dan vanaf 18 april 2014 aan de voorwaarden voor IVA, maar omdat 

betrokkene het verzoek om herbeoordeling pas heeft gedaan op 25 mei 2016, gaat de IVA 

maximaal 52 weken daarvoor in. In dit geval 27 mei 2015. 

 

Tot slot 

 

Zoals al in de inleiding werd opgemerkt is in het verleden bij een verhoging van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering op louter arbeidskundige gronden gekozen voor de datum 

waarop het laatste mondelinge contact tussen de klant en de arbeidsdeskundige plaatsvond. 

Dat standpunt geldt nog steeds voor verhoging van een toegekende WAO/WAZ/Wajong-

uitkering.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens , 

 

 (actualisering) 

 

                                                
1 Het twaalfde lid is in werking getreden per 1 augustus 2009 d.m.v. de Verzamelwet SZW-wetgeving 

2009, de MvT (TK 2008-2009, 31811 nr. 3, p8-9) zegt hierover: “Omdat het recht op uitkering of de 

hoogte van de uitkering op grond van deze wet niet alleen op aanvraag kan herleven respectievelijk 

worden gewijzigd, maar ook ambtshalve, wordt in het nieuwe twaalfde lid geregeld dat het elfde lid van 

overeenkomstige toepassing is wanneer geen sprake is van een aanvraag. Daardoor kan de herleving of 

het later ontstaan van het recht dan wel de verhoging van de uitkering niet vroeger ingaan dan 52 

weken voorafgaand aan de dag waarop het UWV heeft vastgesteld dat daarvan sprake is.”  
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