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Bijlage 1 - Handboek AG/WIA: ten voordele terugkomen van een eerdere beslissing  

De Algemene wet bestuursrecht gaat er vanuit dat een belanghebbende binnen de bezwaartermijn 
bezwaar indient of zich neerlegt bij de beslissing die UWV (of een ander bestuursorgaan) genomen 
heeft. Nadat de bezwaartermijn ongebruikt verstreken is, staat een beslissing vast en kan daar (bijna) 
niet meer aan getornd worden. 

Bij een verzoek om terug te komen op een beslissing (nadat de bezwaartermijn is verstreken) wordt 
alleen een inhoudelijk onderzoek gedaan naar de eventuele onjuistheid van de eerdere beslissing als 
de klant nieuwe feiten en/of omstandigheden (nova) heeft aangevoerd of als het een duuraanspraak 
betreft en de klant onderbouwt dat de eerdere beslissing onjuist is. 

Het is belangrijk om voor het onderzoek duidelijk vast te stellen wat de klant vraagt. Zie 
hiervoor nieuwe, herhaalde aanvraag. 

Nieuwe feiten en/of omstandigheden (nova) 

Nova zijn gegevens die betrekking hebben op de datum of periode waar de eerdere beslissing over 
gaat, en die niet eerder bekend waren of niet eerder konden worden aangevoerd. De eis van nova 
(en daardoor de bewijslast) moet streng worden opgevat. 

Voorbeelden van nova: 

In de volgende situaties kan sprake zijn van nova: 

• Nieuw inzicht in de medische wetenschap over de invaliderende werking van een bepaalde 
ziekte, waardoor we meer beperkingen moeten aannemen. 

• Later medisch onderzoeksrapport waaruit veel meer beperkingen per de oorspronkelijke 
datum blijken. 

• Gegevens die terugwerkende kracht hebben, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning die met 
terugwerkende kracht wordt verleend of een wijziging met terugwerkende kracht van een 
beschikking van de belastinginspecteur. 

Deze opsomming is niet uitputtend, maar kan als leidraad worden gebruikt om eventuele nova vast 
te stellen. Het is altijd afhankelijk van het geval of nova inderdaad kan worden aangenomen. 

In de volgende, vaak voorkomende, situaties is geen sprake van nova: 

• Uitspraken van rechters over nieuwe of gewijzigde rechtspraak. 

• Nieuwe of latere argumenten (dat zijn eigenlijk te laat aangevoerde bezwaar- of 
beroepsgronden). 

• Latere medische diagnose voor al erkende klachten. 

• Andere waardering van een arts van bekende gegevens. 

• Rapport van een arts of een andere datum of periode dan de eerdere beslissing. 
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• Feiten of omstandigheden waarvan zonder meer duidelijk is dat ze geen rol kunnen spelen bij 
de beslissing. 

Ook deze opsomming bestaat alleen uit voorbeelden. Uit ervaring blijkt dat de zaken die de klant 
aanvoert meestal niet als nova kunnen worden gezien. 

Duuraanspraken 

Een uitkering kan mogelijk op het moment van verzoek nog doorlopen, als deze eerder toegekend 
was in plaats van afgewezen. Als de klant vraagt om terug te komen op deze afwijzing, dan is dat een 
duuraanspraak. Bij duuraanspraken moet UWV inhoudelijk onderzoek doen naar de (on)juistheid van 
de eerdere beslissing mits er een deugdelijke en toereikende onderbouwing is van het verzoek. 

De klant moet in dit geval feiten en omstandigheden aanvoeren die tot een gunstiger resultaat dan 
de eerdere beslissing kunnen leiden. De gegevens die de klant aanvoert, moeten (mede) betrekking 
hebben op de datum of periode uit het verleden waar de eerdere, vaststaande beslissing over gaat. 
Dit hoeven niet persé nieuwe feiten en/of omstandigheden te zijn. 

Beoordeling 

Beoordeling nova: terugkomen van beslissing over het verleden 

Als de klant geen of onterecht nova aanvoert, dan mag het verzoek zonder verder onderzoek worden 
afgewezen met verwijzing naar de eerdere afwijzende beslissing (art. 4:6 Awb). We moeten wel 
motiveren waarom er geen sprake is van nova. Er wordt getoetst of er terecht, en zorgvuldig 
voorbereid en deugdelijk gemotiveerd een standpunt kan worden ingenomen dat er geen nieuwe 
gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. 

Verdieping 

De bestuursrechter beoordeelt niet meer ambtshalve of wat een rechtzoekende aan zijn 
aanvraag of verzoek ten grondslag heeft gelegd nieuwe gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn, maar toetst aan de hand van de aangevoerde beroepsgronden en 
eventueel door het bestuursorgaan gevoerde beleid, of het bestuursorgaan zich terecht op 
het standpunt heeft gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten en/of omstandigheden zijn. 
Komt de bestuursrechter tot het oordeel dat het bestuursorgaan zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten en/of omstandigheden zijn, dan 
kan dat de afwijzing van de aanvraag of het verzoek om terug te komen van een beslissing in 
beginsel dragen - Uitspraak ABRvS 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3131) en uitspraak 
CRvB 20 december 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:4872) 

Als de klant nova aanvoert, dan moeten we beoordelen of de eerdere beslissing onjuist is. Is dit het 
geval, dan moet er een nieuwe beslissing worden genomen die volledig in plaats treedt van de 
beslissing waarop wordt teruggekomen. Dit betekent dat er met volledige terugwerkende kracht 
moet worden hersteld en de uitkering in principe in gaat op de dag waarop het recht is ontstaan. Als 
de klant hier niet financieel door wordt bevoordeeld, dan mogen we rekening houden met de regels 
in het handboek onder bijzondere hardheid. 

  



 
 

Pagina 
3 van 3 

 
 
Beoordeling duuraanspraken 

Als de klant geen deugdelijke en toereikende feiten en omstandigheden aanvoert ter onderbouwing 
van de aanvraag, dan mag een aanvraag zonder verder onderzoek worden afgewezen onder 
verwijzing naar de eerdere afwijzende beslissing (art. 4:6 Awb). We moeten wel toetsen of er sprake 
is van een evidente onredelijkheid dat er niet wordt teruggekomen van de vaststaande beslissing. 

Als we de eerdere beslissing moeten aanpassen omdat het een onjuiste beslissing was, dan geldt als 
ingangsdatum de datum van het verzoek van de klant. De beslissing wordt hersteld per 
oorspronkelijke datum, maar er wordt geëffectueerd per datum verzoek. Dit kan betekenen dat er in 
de tussentijd rechten verloren kunnen gaan. Tot aan datum verzoek wordt de eerdere beslissing 
tegengeworpen, tenzij sprake is van evidente onredelijkheid. 

Zie voor verdiepende informatie: 'Terugkomen van beslissingen' (Juridische Kennisbank) 

 

 


