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Bijlage 2 - Duuraansprakenjurisprudentie/terugkomen van eerdere beslissing 
 
1 Inleiding 
 
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 14 januari 2015 een belangrijke uitspraak gedaan over het 
terugkomen van vaststaande beslissingen (ECLI:NL:CRVB:2015:1). In die uitspraak heeft de CRvB 
aangegeven hoe Uwv om moet gaan met dit soort verzoeken en hoe de toetsing van de rechter in die 
zaken zal zijn. Dit nieuwe kader heeft betrekking op alle uitkeringen die door zouden kunnen lopen, de 
zogenaamde duuraanspraken. Het geldt dus voor de Wao, Wia, Wajong, Waz, Zw, WW, TW etc. Sinds die 
genoemde eerste uitspraak heeft de Raad diverse uitspraken gedaan, waarin de nieuwe lijn is toegepast. 
Ook die uitspraken bevatten aanwijzingen wat er van ons wordt verwacht. In deze notitie wordt uitgelegd 
hoe we om moeten gaan met deze zaken. In het begin van de notitie is een samenvatting opgenomen.    
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2 Samenvatting notitie 
 
In een uitspraak van de CRvB van 14 januari 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1) is het toetsingskader rond 
duuraanspraken opnieuw geformuleerd.  
 
Volgens de CRvB moet een aanvraag om een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar zijn strekking worden 
opgevat, omdat met een aanvraag kan worden beoogd: 

1)  dat (met ingang van de datum waarop dat besluit zag) wordt teruggekomen van het eerdere 
besluit (artikel 4:6 van de Awb) en/of 

2)  dat bedoeld wordt een beroep te doen op een regeling bij toegenomen arbeidsongeschiktheid (Wet 
Amber) en/of 

3)  dat om herziening wordt verzocht voor de toekomst (duuraanspraak). 
 
Tot dusver is bij hernieuwde aanvragen om een uitkering of verzoeken om terug te komen van een 
eerder besluit, soms te beperkt gekeken naar de aanvragen. Er is onvoldoende bezien wat betrokkene 
met zijn aanvraag heeft beoogd. In veel gevallen is alleen geconstateerd dat er geen nova zijn 
aangevoerd en is het verzoek afgewezen (bovengenoemde aanvraag 1). Het is in de lopende zaken van 
belang de aanvraag en de ingediende stukken achteraf nogmaals te bekijken met de wetenschap van de 
uitspraak van 14 januari 2015 en te bezien of onderzoek naar de aanvragen 2 en/of 3 nodig zijn. Kan 
hetgeen betrokkene vraagt of heeft aangevoerd ook maar enigszins de indruk wekken dat ook een 
Amber-aanvraag aan de orde was, dan moet daar aanvullend onderzoek naar worden gedaan. Blijkt 
bijvoorbeeld uit de overgelegde stukken een verslechtering van de medische toestand na het 
oorspronkelijke, vaststaande besluit dan is zowel een aanvullend onderzoek naar Amber en een 
duuraanspraak nodig.  
 
Of één of elk van beide onderzoeken aanvullend plaats moeten vinden, hangt echter ook nog van het 
volgende af: 

• Amber-onderzoek: betrokkene moet volgens de CRvB feiten en/of omstandigheden aanvoeren die 
zijn aanvraag ondersteunen. Een Amber-aanvraag is geen herhaalde aanvraag, dus de drempel 
van wat we van betrokkene mogen verwachten ligt bijzonder laag. In feite is voldoende als 
betrokkene stelt dat hij/zij per een bepaalde datum of in een bepaalde periode toegenomen 
arbeidsongeschikt is geworden. Belangrijker dan de onderbouwing van het verzoek, is echter het 
punt dat een Amber-onderzoek niet nodig is als betrokkene niet aan de voorwaarden van Amber 
voldoet: 
het tijdstip van de geclaimde toename van de arbeidsongeschiktheid ligt voor 29 december 19951; 
en/of het een persoon betreft van wie de uitkering per een datum voor 30 december 1990 is 
ingetrokken of aan wie voor die datum bij einde wachttijd geen uitkering is toegekend2; en/of het 
gaat om een WAZ-uitkering met een beperkte toegang tot Amber in verband met de afschaffing 
van de WAZ3; of er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er per einde wachttijd sprake moet 
zijn van ongeschiktheid voor het eigen werk (deze laatste voorwaarde geldt overigens niet voor de 
WIA en hoofdstuk 2 van de Wajong 2010). Zie mbt deze voorwaarden de notities over Amber op 
de themapagina Toegenomen arbeidsongeschiktheid. 

                                                
1 LJN BQ7180. 
2 RSV 2002/103 en LJN BA5094. 
3 ECLI:NL:CRVB:2013:1041. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
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• Duuraanspraak: ook al kan achteraf de aanvraag van betrokkene worden opgevat als mede een 
aanvraag naar de toekomst toe, we hoeven alleen aanvullend onderzoek te doen als betrokkene 
zijn aanvraag deugdelijk en toereikend heeft onderbouwd. Een enkele herhaling van feiten en 
omstandigheden die bij de beoordeling van de eerdere aanvraag zijn betrokken is doorgaans niet 
voldoende om van Uwv te verlangen om te onderzoeken of er bij het oorspronkelijke besluit ten 
onrechte niets of te weinig is toegekend. Voor zover mogelijk moet betrokkene zijn aanvraag 
vergezeld laten gaan van relevant bewijs, maar dat is niet per sé noodzakelijk. Maar zonder 
voldoende onderbouwing (“deugdelijk en toereikend”, aldus de CRvB) hoeft geen aanvullend 
onderzoek plaats te vinden. Let op: bij deze toets hoeft betrokkene dus geen nieuwe feiten en/of 
omstandigheden aan te dragen (nova), maar wel feiten en/of omstandigheden die zijn aanvraag 
onderbouwen.  
 
Hoe gereageerd moet worden in lopende beroepszaken is dus afhankelijk van elk dossier.  

 
In de volgende gevallen is geen aanvullende actie nodig en kunnen we dat de CRvB/rechtbank laten 
weten: 

- Als duidelijk is dat alleen op nova getoetst kon worden.  
- Als duidelijk geen Amber-verzoek is gedaan of duidelijk niet aan de voorwaarden wordt voldaan.  
- Als duidelijk geen beroep op een duuraanspraak is gedaan (dus geen toekomstige uitkering is 

geclaimd) of dat wel is gedaan maar op onvoldoende onderbouwde wijze. 
 

In al die gevallen kan onze beslissing dus overeind blijven en is er ook geen aanleiding het primaire 
besluit te herroepen, de bob te vernietigen of een veroordeling in de proceskosten  uit te spreken. Dat 
kunnen we per brief laten weten of zo nodig mondeling ter zitting aangeven. 
 
In de volgende situaties is wel aanvullende actie nodig: 

- Als ook om Amber is verzocht en in beginsel wordt aan de voorwaarden voldaan. 
- Als ook een verzoek tot honorering van een duuraanspraak is gedaan en dat verzoek is –uiterlijk in 

de bezwaarfase- voldoende en toereikend onderbouwd. 
In die gevallen moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. In de meeste gevallen zal aanvullend onderzoek 
door de verzekeringsarts nodig zijn en soms ook door de arbeidsdeskundige. In de lopende zaken is aan 
te raden dit op de afdeling B&B zelf af te wikkelen, gelet op de doorlooptijden. Als er in een district goede 
afspraken zijn met primair (ook qua termijnen) over terugleggen, is dat zo mogelijk ook een optie. Het is 
raadzaam dan binnen de gestelde termijn als reactie op de brief van de CRvB of rechtbank aan te geven 
dat we een aanvullend onderzoek zullen verrichten en dat we daar een bepaalde tijd voor nodig hebben. 
 
De uitkomsten van het aanvullende onderzoek horen thuis in de heroverweging in bezwaar. Als de 
aanvraag immers over verleden, Amber én duuraanspraak ging, had het primaire besluit daar ook over 
moeten gaan en als dat niet zo is, wordt dat in de bob hersteld. In lopende (hoger) beroepszaken wordt 
een aanvullende oftewel gewijzigde beslissing op bezwaar afgegeven, welke als een 6:19 Awb besluit 
wordt beschouwd.  
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3 Terugkomen van een eerder besluit 
 
Hieronder wordt voor een goed begrip van de materie eerst kort aangegeven wat er meespeelt bij het 
(ten voordele) terugkomen van een vaststaande beslissing. 
 
Op enig moment komt een beslissing vast te staan, bijvoorbeeld als er geen bezwaar is gemaakt tegen 
een beslissing of nadat een rechter een beslissing heeft bevestigd. Zo’n beslissing wordt dan 
onherroepelijk, in juridische zin krijgt het besluit formele rechtskracht. Nadien kunnen er redenen zijn te 
veronderstellen dat zo’n beslissing mogelijk onjuist is. Een betrokkene kan aan ons vragen terug te 
komen van zo’n beslissing. Op grond van art. 4:6 lid 1 Awb moet hij dan nieuwe feiten en/of 
omstandigheden aandragen (nova). Als hij die niet heeft aangevoerd, mogen wij het verzoek zonder 
verder onderzoek afwijzen (art. 4:6 lid 2 Awb). Als betrokkene wel nova heeft vermeld, dan onderzoeken 
wij of de eerdere beslissing in stand kan blijven in het licht van het nieuw aangevoerde.  
 
Het terugkomen van een besluit is een bevoegdheid. Dat houdt bijv. in dat we toch mogen terugkomen 
van een eerder besluit, ook al heeft de betrokkene geen nieuwe feiten gemeld. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen dat we zelf een fout ontdekken die we willen corrigeren. Ook betekent deze bevoegdheid dat we 
terug mogen komen van een vaststaand besluit, zonder dat de betrokkene daarvoor een verzoek heeft 
ingediend. Het gebruik maken van een bevoegdheid vergt een belangenafweging, waarbij ook belangen 
van derden een rol kunnen spelen. 
 
De beoordeling of teruggekomen moet worden van een vaststaand besluit, doen we altijd per de datum 
waar het eerdere besluit over gaat. Als in een beslissing per 27 januari 2006 de mate van ao-heid wordt 
vastgesteld en een betrokkene voert nova aan, dan kijken we of deze nova tot een andere mate van ao-
heid per 27 januari 2006 leiden. Als dat zo is, dan is er aanleiding om terug te komen van het eerdere 
besluit. 
 
Geheel los daarvan staat de ingangsdatum per wanneer we het teruggekomen van het besluit 
effectueren. Dat is zeker niet in alle gevallen de datum waarop het oorspronkelijke besluit betrekking 
had. Afhankelijk van de situatie kan een andere, meestal latere ingangsdatum worden gekozen. Voor de 
periode tussen de ingangsdatum van het oorspronkelijke besluit en de ingangsdatum van het 
correctiebesluit werpen we betrokkene de formele rechtskracht tegen van het eerdere, vaststaande 
besluit. Zie ook paragraaf 7. 
 
De toets of moet worden teruggekomen van een vaststaand besluit doen we dus altijd per de datum waar 
het eerdere besluit betrekking op heeft, maar de effectuering daarvan, kan op een ander, meestal later 
moment worden gesteld. Zo is het gebruikelijk na een CRvB uitspraak waarin een wetsbepaling wordt 
afgekeurd de besluiten te onderzoeken per de oorspronkelijke datum (maar dan zonder de afgekeurde 
wetsbepaling), en een eventueel hogere uitkering pas toe te kennen vanaf de datum uitspraak.  
 
Het is lastig om nova aan te voeren. Het moet dan echt om nieuwe gegevens gaan. Veel verzoeken 
worden daarom afgewezen omdat er geen nova zijn aangevoerd. De uitkeringen die Uwv verstrekt 
kunnen langdurige uitkeringen zijn, oftewel duuraanspraken. Een besluit dat vast is komen te staan (bijv. 
een verlaging van de uitkering) kan zo heel lang doorwerken. Daarom heeft de CRvB in het verleden de 
duuraansprakenjurisprudentie ontwikkeld: vanaf datum verzoek van de betrokkene om terug te komen, 
kan een lichtere toets dan nova worden aangehouden, waardoor een fout hersteld kon worden voor 
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toekomstige betalingen. Het bereik van deze duuraansprakenjurisprudentie was echter uiterst klein, 
waardoor het per saldo weinig effect had.  
 
De CRvB uitspraak van 14 januari 2015 maakt dat anders en blaast de jurisprudentie over 
duuraanspraken nieuw leven in. 
 
4.1 CRvB uitspraak 14 januari 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1) 
 
In de uitspraak komen diverse punten aan de orde. Daarom wordt de uitspraak hieronder eerst 
samengevat.   
 
Het gaat om een Wajong-zaak. Betrokkene is in 2000 18 jaar geworden. In 2002 is geweigerd Wajong 
toe te kennen. In 2011 doet betrokkene een verzoek om terug te komen van die weigering. Hij overlegt 
medische gegevens en stelt dat hij sinds 2003 toegenomen arbeidsongeschikt is. Hij wil met name 
uitkering per datum aanvraag in 2011. We wijzen de aanvraag af, omdat er geen nova zijn aangevoerd.  
 
De CRvB past in de uitspraak het beoordelingskader bij verzoeken tot terugkomen van een eerder besluit 
aan. De CRvB stelt het volgende : 
 

• De genoemde duuraansprakenjurisprudentie geldt voortaan ook als de uitkering in het verleden 
niet is toegekend of is beëindigd.  

• Een aanvraag voor een ao-uitkering na een eerdere afwijzing of intrekking moet naar zijn strekking 
worden beoordeeld. Uwv moet -alvorens aan de slag te gaan- eerst duidelijk hebben wat 
betrokkene beoogt met zijn verzoek: 1) alleen een verzoek per toekomende datum, of 2) ruimer: 
een Amber-verzoek, of 3) het meeste omvattend: een verzoek om uitkering voor het verleden en 
de toekomst. 

• Gaat het om terugkomen van een eerder besluit dan moet betrokkene feiten of omstandigheden 
vermelden die aanleiding (kunnen) geven tot een ander, gunstiger besluit. De aanvraag moet 
deugdelijk en toereikend worden onderbouwd. 

• Voor de periode naar het verleden moet Uwv onderzoeken of er nova zijn aangevoerd die 
aanleiding geven om terug te komen van het eerdere besluit. 

• Gaat het om terugkomen van een besluit ook voor de toekomst, dan is van belang of het eerdere 
besluit onjuist was. Dat hoeft Uwv niet steeds te onderzoeken. Uwv hoeft dat alleen te doen bij een 
deugdelijk en toereikend onderbouwd verzoek. 

• Indien de onjuistheid van het eerdere besluit wordt vastgesteld, moet Uwv een belangenafweging 
maken in hoeverre wordt teruggekomen van dat besluit. In die afweging moeten ook de belangen 
worden betrokken van derden, zoals een werkgever die financieel nadeel ondervindt door het 
terugkomen van het eerdere besluit. 

• Voor verzoeken naar het verleden, ook bij Amber, geldt dat de omstandigheid dat de medische en 
arbeidskundige situatie door het tijdsverloop niet meer verantwoord zijn vast te stellen, in de regel 
voor risico van de betrokkene komt. 

• Voorheen moest betrokkene uiterlijk in bezwaar met bewijsstukken komen en had het geen zin 
nieuwe stukken in beroep te overleggen. Ook werd nooit een deskundige benoemd in deze 
beroepszaken. Ook dat past de CRvB aan. Als betrokkene uiterlijk in de bezwaarfase zijn aanvraag 
deugdelijk en toereikend heeft onderbouwd, mag betrokkene in (hoger) beroep zonodig 
aanvullende stukken overleggen. Ook kan de rechter eventueel een deskundige inschakelen.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
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4.2 Duuraansprakenjurisprudentie 
 
Als er geen nova (kunnen) worden aangevoerd, mag het bestuursorgaan een verzoek tot terugkomen 
van een eerder besluit afwijzen. Het oorspronkelijke besluit blijft dan in stand. Dit heeft als consequentie 
dat zelfs een besluit waarvan is vastgesteld dat die onjuist is, nooit meer gewijzigd zou hoeven te 
worden. Die consequentie gaat de CRvB te ver. Daarom heeft de CRvB in het verleden de zogeheten 
duuraansprakenjurisprudentie4 ontwikkeld: ook zonder nova moet bij een onjuist besluit een splitsing 
worden aangebracht tussen enerzijds de periode voorafgaand aan het verzoek om terug te komen van 
dat besluit en anderzijds de periode erna, de zogeheten toekomstige aanspraken. De periode ervoor 
hoeft niet te worden gecorrigeerd, maar de periode erna wel. Het enkele feit dat een burger geen 
bezwaar heeft gemaakt tegen het oorspronkelijke besluit, wil de CRvB dus niet tot in de lengte van dagen 
in diens nadeel laten uitvallen. 
 
Zwak punt in de bescherming die de duuraansprakenjurisprudentie bood, was dat het toepassingsbereik 
uiterst gering was. In de volgende situaties gold de duuraansprakenjurisprudentie namelijk niet:  

1)  als de uitkering inmiddels was beëindigd of niet was toegekend5; en/of  
2)  als de sv-wet een andere mogelijkheid tot herziening bood6 (zoals bijvoorbeeld in de WAO: bij 

een lopende uitkering kan op elk moment een herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid 
worden gevraagd).  

De consequentie hiervan was dat alleen bij daglonen de duuraansprakenjurisprudentie praktische 
betekenis had.  
 
In de uitspraak van 14 januari 2015 geeft de CRvB aan dat voortaan de duuraansprakenjurisprudentie 
ook van toepassing is op geschillen over arbeids(on)geschiktheid waarbij in het verleden geen 
(doorlopende) rechtsbetrekking tussen partijen is ontstaan (de hierboven genoemde eerste voorwaarde). 
Dat betekent dus dat de duuraansprakenjurisprudentie voortaan ook van toepassing is, als een 
betrokkene een aanvraag doet om terug te komen van een besluit waarin uitkering wordt geweigerd, 
bijvoorbeeld een weigering Wajong per einde wachttijd.    
 
Over de hierboven genoemde tweede uitzondering rept de CRvB niet meer. Aanvankelijk hebben we 
daarom gedacht dat die uitzondering nog gold. Maar de CRvB heeft sindsdien alleen nog maar het nieuwe 
toetsingskader gebruikt, ook in situatie waarin voorheen een uitzondering gold. We gaan er daarom van 
uit dat deze vroegere uitzondering ook niet meer van toepassing is en dat ook deze situaties zich 
oplossen in het nieuwe toetsingskader.   
 
 
 
  

                                                
4 CRvB 1.2.2001, JB 2001/78; CRvB 6.9.2001, JB 2001/281; CRvB 20.4.2004, RSV 2004, 258; CRvB 21.11.2008, 
ECLI:NL:CRVB:2008:BG5934. De CRvB: “Bij een duuraanspraak zal in de regel in het kader van een evenwichtige en 
zorgvuldige belangenafweging de omstandigheid dat aanvankelijk is berust, niet voor de toekomst blijvend worden 
tegengeworpen. Eerbieding van de rechtszekerheid, waarop immers ook het bestuursorgaan aanspraak kan maken, is 
voor de toekomst van minder belang dan voor het verleden.”  
5 CRvB 12.12.2003, RSV 2004, 89; CRvB 31.5.2007, LJN BA7316; CRvB 21.11.2008, LJN BG5934. 
6 CRvB 19.2.2008, LJN BC4830; CRvB 1.5.2009, LJN BI3075. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2008:BG5934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2008:BG5934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2007:BA7316
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2008:BG5934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2008:BC4830
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BI3075
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4.3 Het duiden van de aanvraag 
 
Het is niet altijd even eenvoudig te onderkennen of er inderdaad sprake is van een herhaalde aanvraag. 
Soms vraagt de betrokkene expliciet om terug te komen van een eerder besluit. Het komt echter ook 
regelmatig voor dat de betrokkene iets aanvraagt dat hij al eerder had gevraagd, zoals een uitkering per 
een bepaalde datum. 
 
Voorheen heeft de CRvB al bepaald dat hij verwacht van een bestuursorgaan dat bij onduidelijkheid over 
de strekking van een aanvraag wordt nagevraagd wat met het verzoek precies wordt beoogd.7 Aan de 
andere kant mocht het bestuursorgaan afgaan op de letterlijke en ondubbelzinnige bewoordingen van 
een aanvraag indien de burger werd bijgestaan door een rechtskundig gemachtigde.8  
 
In de uitspraak van 14 januari 2015 maakt de CRvB duidelijk dat hij voortaan in elke zaak van Uwv 
verwacht dat een goed beeld is verkregen wat het verzoek van de betrokkene nu precies inhoudt. De 
CRvB zal daar voortaan strikt op gaan toetsen. 
 
Volgens de CRvB moet een aanvraag om een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar zijn strekking worden 
opgevat: 

1) met een aanvraag kan worden beoogd dat (met ingang van de datum waarop dat besluit zag) 
wordt teruggekomen van het eerdere besluit (artikel 4:6 van de Awb) en/of 

2) dat bedoeld wordt een beroep te doen op een regeling bij toegenomen arbeidsongeschiktheid (Wet 
Amber) en/of 

3) dat om herziening wordt verzocht voor de toekomst (duuraanspraak). 
Als het niet geheel duidelijk is wat met de aanvraag wordt beoogd, moet Uwv daarover gericht informatie 
inwinnen.  
 
In de nu lopende hoger beroepszaken waarin niet helder is wat precies is beoogd, gebruikt de CRvB alle 
aanwezige gegevens om achteraf de aanvraag te duiden. In de zaak die leidde tot de uitspraak van 14 
januari 2015 had betrokkene in zijn aanvraag expliciet aangegeven dat zijn verzoek alleen betrekking 
had op toekomstige uitkeringen. Je zou menen dat dan alleen onderzoek 3 (duuraanspraak) nodig is. 
Omdat echter in bezwaar medische gegevens door betrokkene werden overgelegd waaruit bleek van een 
latere toename van de ao-heid, zag de CRvB aanleiding om de aanvraag ook als een Amber-verzoek te 
duiden.9 
 
In lopende bezwaarzaken of toekomstige zaken kunnen we natuurlijk heel goed navragen bij de 
betrokkene wat hij precies wil, voordat we de beslissing op bezwaar afgegeven. Hierbij kunnen we 
betrokkene ook wijzen op eventuele tegenstrijdigheden tussen de aanvraag en de ingebrachte stukken. 
Verwacht mag worden dat de CRvB dan de betrokkene aan zijn aanvraag zal houden. Maar in de lopende 
hoger beroepszaken, waarin die navraag onvoldoende is gedaan, gebruikt de CRvB alle uiterlijk in 
bezwaar ingebrachte stukken om te kunnen  bepalen hoe de aanvraag moet worden opgevat en of 
onderzoeken 2 en/of 3 ook moeten worden gedaan. Uiterlijk aan het eind van de bezwaarprocedure moet 
duidelijk zijn hoe de aanvraag moet worden opgevat, want dat heeft gevolgen voor de beoordeling door 
Uwv en voor de toetsing van de rechter. Daarom heeft het geen nut in lopende (hoger) beroepszaken aan 
                                                
7 CRvB 23.6.2006, LJN AX9576. 
8 CRvB 2.3.1999, RSV 1999, 112. 
9 CRvB 14.1.2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AX9576
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
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betrokkene te vragen wat hij destijds met zijn aanvraag precies bedoelde, want betrokkene mag zijn 
aanvraag na de bezwaarfase niet meer uitbreiden. Wat hij met zijn aanvraag heeft beoogd moet blijken 
uit de aanvraag en de uiterlijk in bezwaar overgelegde stukken. Bij twijfel over hetgeen wordt gevraagd 
(bijvoorbeeld bij tegenstrijdige stukken) zal, als destijds niet goed is nagevraagd, betrokkene het 
voordeel van de twijfel (moeten) krijgen. 
 
Het duiden van wat de aanvraag nu precies inhoudt is dus van groot belang voor de vraag wat Uwv moet 
gaan onderzoeken. Het is ook van belang voor de vraag waarover Uwv een beslissing moet nemen of had 
moeten nemen. Het is daardoor ook van belang voor de heroverweging in bezwaar: als betrokkene 2 
zaken aanvraagt en in het primaire besluit over die aanvraag maar over één zaak wordt beslist, dan 
brengt de heroverweging in bezwaar mee dat over de tweede ontbrekende zaak in de beslissing op 
bezwaar moet worden beslist. Het mogelijke risico van een bip in een bob is hier niet aanwezig, omdat 
het oorspronkelijke primaire besluit eigenlijk ook al over die tweede aanvraag had moeten gaan. Zie over 
dit punt verder paragraaf 5. 
 
4.4 Verplichtingen betrokkene 
 
De CRvB formuleert ook wat van de betrokkene wordt verwacht bij het indienen van zijn aanvraag of 
verzoek: 
 
1) Voor zover de aanvraag betrekking heeft op de datum in het verleden waarop het oorspronkelijke 
besluit betrekking had, is de aanvrager op grond van artikel 4:6 van de Awb gehouden nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden (nova) aan te dragen.  
  
2) Als sprake is van een nieuwe aanvraag zoals een Amber-melding of een andere melding van 
toegenomen arbeidsongeschiktheid sinds het eerdere besluit, dan zal de betrokkene feiten of 
omstandigheden moeten aandragen die deze aanvraag ondersteunen.  
 
3) Is sprake van een aanvraag waarbij - ook - voor de toekomst wordt verzocht om terug te komen van 
een eerder besluit, dan moet de aanvrager feiten of omstandigheden vermelden die aanleiding (kunnen) 
geven tot een ander, voor de aanvrager gunstiger, besluit dan het besluit waarvan herziening wordt 
gevraagd. Met name zijn hierbij feiten en omstandigheden relevant die - ten minste ook - zien op de voor 
het oorspronkelijke besluit geldende beoordelingsdatum. De aanvraag moet deugdelijk en toereikend 
worden onderbouwd en, voor zover mogelijk, worden voorzien van relevant bewijs. Een enkele herhaling 
van feiten en omstandigheden die bij de beoordeling van de eerdere aanvraag zijn betrokken zal 
doorgaans niet voldoende zijn om van het Uwv te verlangen om te onderzoeken of er bij het 
oorspronkelijke besluit ten onrechte niets of te weinig is toegekend en om daarbij een belangenafweging 
te maken. 
 
Bij punt 2 (Amber) gaat het dus niet om een herhaalde aanvraag en geldt de normale bewijslast. 
Betrokkene moet iets aandragen om die melding te ondersteunen, maar voldoende zou kunnen zijn dat 
hij stelt per een bepaalde datum toegenomen arbeidsongeschikt te zijn vanwege een toename van de 
klachten uit dezelfde oorzaak. 
 
Bij punten 1 en 3 gaat het om herhaalde aanvragen en is de bewijslast van de betrokkene groter. Bij 
punt 1 (een herhaalde aanvraag met als doel uitkering te krijgen met terugwerkende kracht) is de 
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bewijslast het hoogst: betrokkene moet nova aanvoeren, zoals door de wetgever is bepaald in art. 4:6 lid 
1 Awb. 
 
De CRvB heeft al lang geleden een definitie van het begrip nova gegeven: “Onder nova worden gegevens 
verstaan die voorheen niet bekend waren en ook niet bekend konden zijn. Ze hebben bij de eerdere 
besluitvorming geen rol gespeeld en konden destijds ook niet als bezwaar- of beroepsgrond worden 
aangevoerd.”10 Het gaat er dus niet alleen om of de gegevens inderdaad niet bekend waren, maar ook is 
van belang of de gegevens bekend hadden kúnnen zijn. Is dat laatste het geval, dan kan toch niet van 
nova worden gesproken. De uitspraak van 14 januari 2005 verandert niets aan het begrip ‘nova’. 
 
Het is lastig om iets aan te voeren dat als een novum geldt. Meestal zijn het nieuwe argumenten of 
meningen over hetgeen allang bekend was. Bij medische stukken komt vaak voor dat er achteraf een 
diagnose wordt geplakt op het reeds bekende medische feitencomplex zonder dat dit invloed heeft op dat 
feitencomplex. Nieuwe of gewijzigde jurisprudentie levert geen nova op. Er is dus een hoge drempel 
voordat iets als een novum geldt. 
 
Dat ligt iets anders bij de bewijslast voor punt 3 (duuraanspraak): vraagt de betrokkene naar de 
toekomst terug te komen van het eerdere besluit, dan moet hij ook wel voldoende bewijs aandragen, 
maar dat hoeven dan niet per sé nieuwe feiten en/of omstandigheden te zijn. Het kan dan ook gaan om 
stukken die betrokkene destijds al had kunnen inbrengen maar niet heeft gedaan of om argumenten die 
destijds niet zijn aangevoerd. Het kan gaan om medische stukken waarin een behandelaar zijn –
andersluidende- visie op de bekende gegevens van destijds geeft. Ook kan betrokkene wijzen op 
jurisprudentie op grond waarvan is gebleken dat het eerdere besluit mogelijk onjuist was, bijvoorbeeld 
omdat daarin toepassing is gegeven aan een bepaling die later onverbindend is verklaard of strijdig met 
Europees recht is bevonden.  
 
4.5 Toetsing door Uwv 
 
Uwv moet, zoals eerder is aangegeven, helder krijgen welke van de 3 mogelijkheden betrokkene met zijn 
aanvraag heeft beoogd. Dat kunnen alle drie de mogelijkheden zijn, want een betrokkene kan meerdere 
zaken tegelijk vragen. Over elke mogelijkheid die van toepassing is moet Uwv onderzoek doen en een 
beslissing nemen. Het beoordelingskader is voor elk van die mogelijkheden anders.  
 

1)  Beoordeling uitkering naar het verleden (4:6 Awb) 
De betrokkene is verplicht nova in de zin van art. 4:6 lid 1 Awb aan te voeren. Als hij dat niet heeft 
gedaan, dan mag Uwv volstaan met het zonder verder onderzoek afwijzen van zijn verzoek (art. 4:6 lid 2 
Awb). Betrokkene mag de nova overigens ook nog in de bezwaarfase aanvoeren, tot aan het moment dat 
de beslissing op bezwaar wordt afgegeven. Omdat niet snel sprake is van nova, zal een aanvraag naar 
het verleden toe vaak worden afgewezen. 
 
Indien we iets wel als een novum beschouwen, bijvoorbeeld een medisch stuk met nieuwe bevindingen 
over de situatie van destijds, dan mogen we dus niet verkort afwijzen. Er moet dan een inhoudelijk 
onderzoek plaatsvinden naar de vraag of, ware die nova destijds al bekend geweest, dit tot een andere 
beslissing zou hebben geleid. Dit betekent dus niet dat er bij nova altijd een volledig nieuw medisch en 
arbeidskundig onderzoek dient plaats te vinden. Het blijft immers een herhaalde aanvraag.  

                                                
10 CRvB 18.12.1997, JB 1998/40; CRvB 14.8.1999, RSV 1999, 261. 
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Als bijvoorbeeld de verzekeringsarts concludeert dat een medisch stuk nieuwe elementen bevat, maar 
waarvan hij na verder onderzoek tot de conclusie komt dat de FML van destijds niet hoeft te worden 
aangepast, hoeft de arbeidsdeskundige niet te worden ingeschakeld. Het aanvoeren van nova betekent 
immers niet dat we het onderzoek zo moeten doen als ware het een nieuwe aanvraag. Maar zou de va 
door de nova de FML wel hebben aangepast, dan is het wel noodzaak om de arbeidsdeskundige te laten 
kijken wat dat betekent voor de destijds geduide functies.  
 

2)  Amber-beoordeling of “gewone” herziening 
Indien betrokkene een aanvraag doet welke kan worden aangemerkt als een verzoek om herziening op 
grond van de sv-wetten (zoals Amber maar ook een verzoek om herziening op grond van andere 
klachten), dan is dat geen herhaalde aanvraag maar een nieuwe aanvraag. Dat betekent dat een 
normaal, volledig onderzoek moet worden gedaan. 
 
Dat betekent dus niet dat er ook altijd een arbeidskundig onderzoek moet worden gedaan. Zoals bekend, 
is het bij Amber vaste jurisprudentie dat als de verzekeringsarts concludeert dat de beperkingen niet zijn 
toegenomen, dat dan mag worden afgezien van arbeidskundig onderzoek. 
 
In de uitspraken die de CRvB heeft gedaan na 14 januari 2015, is een paar maal onduidelijk gebleven 
wat betrokkene precies beoogde met zijn aanvraag, en of die aanvraag dus wellicht ook als Amber-
aanvraag beschouwd had moeten worden. Als echter direct duidelijk is dat een Amber-beoordeling geen 
enkel nut heeft, hoeft dat niet (meer) te worden gedaan van de CRvB. Het ging hierbij om: 

• Een verzoek om terug te komen van een weigering per 1992, terwijl Amber pas vanaf 29 december 
1995 bestaat.11 

• Een betrokkene die destijds bij weigering WAZ niet ongeschikt voor zijn werk is geacht, zodat niet 
aan die benodigde voorwaarde voor toepassing van Amber is voldaan.12  

Bepalend voor het niet van toepassing zijn van Amber is of: 
• het tijdstip van de geclaimde toename van de arbeidsongeschiktheid voor 29 december 1995 ligt13;  
• en/of het een persoon betreft van wie de uitkering per een datum voor 30 december 1990 is 

ingetrokken of aan wie voor die datum bij einde wachttijd geen uitkering is toegekend14; 
• en/of het gaat om een WAZ-uitkering met een beperkte toegang tot Amber in verband met de 

afschaffing van de WAZ15. 
 

3)  Beoordeling naar de toekomst (duuraanspraak) 
Gaat het om een duuraanspraak waarbij betrokkene vraagt om naar de toekomst toe uitkering te 
verstrekken, dan moet hij zijn aanvraag daartoe voldoende deugdelijk en toereikend onderbouwen. 
Alleen als de betrokkene dat heeft gedaan, moet Uwv onderzoeken óf en in hoeverre het eerdere besluit 
onjuist was.  
 
Ook hier is, net als bij punt 1, nog steeds sprake van een herhaalde aanvraag. We hoeven dus niet een 
volledig medisch en arbeidskundig onderzoek te doen als ware het een eerste aanvraag. We moeten 
                                                
11 CRvB 14.1.2005, ECLI:NL:CRVB:2015:2; CRvB 16.1.2015, ECLI:NL:CRVB:2015:51. 
12 CRvB 30.1.2015, ECLI:NL:CRVB:2015:247. 
13 LJN BQ7180. 
14 RSV 2002/103 en LJN BA5094. 
15 ECLI:NL:CRVB:2013:1041. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:52
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:51
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:247
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onderzoeken of hetgeen betrokkene heeft aangevoerd aan feiten en omstandigheden meebrengt dat het 
besluit van destijds onjuist was en anders had moeten luiden. Als dat zo is, zullen we uiteraard wel 
volledig moeten onderzoeken hoe het besluit dan behoort te luiden.  
 
Daarbij moet dan rekening worden gehouden met relevante wijzigingen die zich na het oorspronkelijke 
besluit hebben voorgedaan. Met name de situatie per datum verzoek is dan ook van belang. Als het 
oorspronkelijke besluit onjuist wordt geacht, wordt immers per datum verzoek weer uitkering verstrekt. 
Dan moet natuurlijk wel vaststaan wat de mate van arbeidsongeschiktheid is op dat moment.   
 
Het verschil tussen situatie 1 (nova) en 3 (duuraanspraak) zit er met name in dat in situatie 3 we vaker 
een onderzoek zullen moeten doen naar de vraag of het besluit wel juist was. Bij situatie 1 toetsen we of 
sprake is van nova en omdat het antwoord daarop meestal ‘nee’ is, zijn we in beginsel klaar. Bij situatie 3 
kan veel vaker worden gesteld dat er voldoende onderbouwing is aangeleverd op grond waarvan Uwv 
gehouden is te onderzoeken of en in hoeverre het eerdere besluit onjuist was.  
 
Hoever die toets op onjuistheid moet gaan geeft de CRvB niet aan. In een ver verleden moest het 
bestuursorgaan ook als betrokkene geen nova had aangevoerd, toetsen of het eerdere besluit evident 
onjuist was. Dat was een zeer marginale toets op direct kenbare fouten. Vanaf 2003 hoeft dat van de 
CRvB niet meer.16 We kunnen ervan uitgaan dat de toets op onjuistheid die nu gedaan moet worden, 
verder gaat dan de vraag naar evidente onjuistheid. Dat is ook te billijken, omdat die toets alleen wordt 
gedaan om de uitkering naar de toekomst te herstellen, indien aan de orde. En er staat tegenover dat we 
die toets pas hoeven te doen als de betrokkene zijn verzoek voldoende deugdelijk en toereikend heeft 
gemotiveerd.  
 
Het komt er bij beoordeling 3 dus op neer dat we, aan de hand van hetgeen betrokkene heeft 
aangevoerd en eventueel heeft voorzien van bewijsstukken, bekijken of daarmee het eerdere besluit als 
onjuist moeten worden beschouwd. Als dat zo is onderzoeken we hoe het besluit dan wel had moeten 
luiden.  
 

4)  Algemene richtlijn voor alle drie de beoordelingen 
Voor alle genoemde beoordelingen formuleert de CRvB nog de volgende aanwijzing met oog op de 
bewijslast: “Bij de genoemde beoordelingen geldt dat de omstandigheid dat door tijdsverloop de 
medische situatie en de arbeidskundige situatie op de relevante beoordelingsdatum niet meer 
(verantwoord) zijn vast te stellen, daarbij in de regel voor risico van de aanvrager kan worden gelaten.”  
 
Voorts heeft de CRvB nog de regel geformuleerd dat beoordelingen achterwege kunnen blijven indien 
beoordelingen met het meest gunstige resultaat voor betrokkene al tot honorering van zijn aanvraag 
hebben geleid. Daarmee bedoelt de CRvB het volgende: Stellen we vast dat op grond van een novum een 
onjuiste afwijzing van uitkering wordt vervangen door toekenning van een volledige uitkering, dan hoeft 
geen Amber-beoordeling meer plaats te vinden, want er is al een volledige uitkering toegekend. Dat 
neemt niet weg dat als we heden uitkering toekennen naar het verleden, dat we dan de gehele 
achterliggende periode moeten beoordelen. We moeten natuurlijk weten of betrokkene de hele periode 
arbeidsongeschikt was en in welke mate. 
 
 
                                                
16 CRvB 4.12.2003, RSV 2004, 88; CRvB 10.7.2006, LJN AY3575. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AY3575
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4.6 Toetsing door de rechter 
 
Aan de toetsing van de rechter van bovengenoemde beoordelingen is niets gewijzigd: 

• Een Amber-beoordeling is een nieuwe aanvraag en wordt dus vol getoetst. 
• De vraag of bij een herhaalde aanvraag sprake is van nova wordt vol getoetst. 
• Een herhaalde aanvraag wordt terughoudend getoetst. 
• Bij een duuraanspraak wordt vanaf datum verzoek minder terughoudend getoetst (maar nog niet 

vol, zoals bij een nieuwe aanvraag). 
 
Wel heeft de CRvB twee punten aangepast rond de toetsing van de rechter van beoordeling 3 (de 
duuraanspraak): 

1)  Voorheen werd geen acht geslagen op nieuwe stukken die in de beroepsprocedure werden 
overgelegd, omdat het bestuursorgaan die nog niet had kunnen meenemen in zijn beoordeling. De 
CRvB oordeelt nu dat als betrokkene zijn aanvraag voor toekomstige uitkering uiterlijk in bezwaar 
deugdelijk en toereikend heeft onderbouwd (zodat wij verplicht zijn een onderzoek te doen of en in 
hoeverre het eerdere besluit onjuist was), dan mag de betrokkene in beroep en in hoger beroep 
desgewenst nog aanvullende stukken inbrengen. De rechter neemt die stukken dan mee in de 
toetsing van onze beslissing op bezwaar (uiteraard zullen we daarom ook inhoudelijk moeten 
reageren op die stukken). Is de aanvraag echter niet deugdelijk en toereikend onderbouwd uiterlijk 
in bezwaar, dan neemt de rechter nieuwe stukken in beroep –net als voorheen- niet mee. 

2)  In het verleden was bij een herhaalde aanvraag inschakeling van een (medisch) deskundige door 
de rechter alleen aan de orde bij de vraag of sprake was van nova (vanwege de volle toetsing). De 
CRvB oordeelt nu dat indien de aanvraag bij een duuraanspraak uiterlijk in bezwaar deugdelijk en 
toereikend is onderbouwd,  de rechter ook desgewenst een deskundige mag inschakelen, 
bijvoorbeeld om te onderzoeken of het eerdere besluit wel of niet onjuist is.  

 
Kortom, bij een voldoende onderbouwde aanvraag staat de rechter nieuwe medische stukken toe en kan 
hij een eigen deskundige inschakelen.      
 
4.7 Belangen derden 
 
Indien door ons bij situatie 3 (duuraanspraak) wordt vastgesteld dat het eerdere besluit onjuist is, zou 
per datum verzoek de uitkering aangepast kunnen worden in het voordeel van de betrokkene. De CRvB 
wijst er op dat Uwv dan nog wel een zorgvuldige belangenafweging moet maken. Daarbij moeten 
belangen van derden, bijvoorbeeld wanneer een uitkering op een werkgever wordt verhaald of deze 
anderszins nadelige financiële gevolgen ondervindt, bij die afweging worden betrokken. Hoewel de CRvB 
het niet expliciet aangeeft, dient naar onze mening die belangenafweging ook plaats te vinden, indien bij 
situatie 1 wordt teruggekomen van het eerdere besluit (wegens aanvoeren van nova). Alleen bij situatie 
2 (Amber) hoeft geen belangenafweging zoals hier bedoeld plaats te vinden, want een dergelijke 
herziening is wettelijk geregeld. 
 
Nadere invulling geeft de CRvB echter niet aan deze genoemde belangenafweging en bruikbare 
jurisprudentie is daarover nog niet voorhanden. Dat maakt het lastig dit criterium goed in te vullen. Stel 
dat een werkgever weloverwogen ERD is geworden en kort daarna komen we zonder dat sprake is van 
nova bij een duuraanspraak terug van een eerdere weigering. De werkgever moet dan vanaf datum 
verzoek van de werknemer de uitkering gaan betalen. Had hij dat destijds geweten dan was hij wellicht 
geen ERD geworden. In zo’n situatie lijkt meer aanleiding de werkgever tegemoet te komen dan in 
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andere situaties. Bijvoorbeeld een situatie waarin na inschakeling van een medisch deskundige blijkt dat 
het eerdere besluit onjuist was, de werknemer per datum verzoek alsnog WIA krijgt en de werkgever 
t.z.t. daarover meer premie moet gaan betalen. In beide situaties geldt daarnaast dat de werkgever ook 
voordeel gehad heeft, want de eerdere besluiten waren onjuist en zijn pas per een latere datum 
aangepast. 
 
Er loopt op dit moment een principiële hoger beroepszaak over de vraag in hoeverre en in welke vorm 
het belang van de werkgever aan de orde moet komen bij het terugkomen van een eerder, onjuist 
besluit. Tot hierover door de CRvB meer duidelijkheid wordt gegeven, willen we hier geen beleid op 
ontwikkelen, mede omdat het vrij casuïstisch is. 
 
We vinden het op dit moment het meest zuiver om de ingangsdatum van de uitkering van de werknemer 
te bepalen los van het genoemde belang van de werkgever. Dat wil zeggen dat indien het gaat om een 
duuraanspraak en we op datum verzoek als ingangsdatum zouden moeten uitkomen, dat we dan ook 
doen. Mocht een werkgever daarmee in zijn belangen worden geraakt, dan kan eventueel worden 
gekozen voor compensatie (van premie, uitkering of verhaal) dan wel schadevergoeding.  
 
Naar onze mening moet dan wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden, welke de werkgever dan 
moet aanvoeren. In de daarbij te maken afweging nemen we dan ook het genoten voordeel mee. In 
voorkomende gevallen kan de kwestie per mail worden voorgelegd aan Erik van Onzen en Kasper van 
Someren, waarna we een advies zullen geven hoe te handelen in die kwestie.  
 
5 Gevolgen voor bezwaar en beroep 
 
Tot dusver is bij hernieuwde aanvragen om een uitkering of verzoeken om terug te komen van een 
eerder besluit, soms te beperkt gekeken naar de aanvragen. Er is, in de ogen van de CRvB, onvoldoende 
doorgevraagd wat betrokkene met zijn aanvraag heeft beoogd. In veel gevallen is alleen geconstateerd 
dat er geen nova zijn aangevoerd en is het verzoek afgewezen.  
 
De CRvB stuurt brieven naar Uwv met de vraag wat de uitspraak van 14 januari 2015 betekent voor de 
lopende hoger beroepszaken. Rechtbanken doen wellicht hetzelfde in  lopende beroepszaken, en anders 
zal dat punt op de zitting wel aan de orde komen. 
 
Het is in de lopende zaken van belang de aanvraag en de ingediende stukken achteraf nogmaals te 
bekijken met de wetenschap van de uitspraak van 14 januari 2015.  
 
Kan hetgeen betrokkene vraagt of uiterlijk in bezwaar heeft aangevoerd maar enigszins de indruk 
wekken dat ook een Amber-aanvraag aan de orde was, dan moet daar aanvullend onderzoek naar 
worden gedaan. Blijkt bijvoorbeeld uit de uiterlijk in bezwaar overgelegde stukken een verslechtering van 
de medische toestand na het oorspronkelijke, vaststaande besluit dan is waarschijnlijk een aanvullend 
onderzoek naar Amber en een duuraanspraak nodig.  
 
Of elk van beide onderzoeken aanvullend plaats moeten vinden, hangt echter ook nog van het volgende 
af. 
 

• Amber-onderzoek: betrokkene moet volgens de CRvB feiten en/of omstandigheden aanvoeren die 
zijn aanvraag ondersteunen. Een Amber-aanvraag is geen herhaalde aanvraag, dus de drempel 
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van wat we van betrokkene mogen verwachten ligt bijzonder laag. In feite is voldoende als 
betrokkene stelt dat hij per een bepaalde datum of in een bepaalde periode toegenomen 
arbeidsongeschikt is geworden. Belangrijker dan de onderbouwing van het verzoek, is echter het 
punt dat een Amber-onderzoek niet nodig is als betrokkene niet aan de voorwaarden van Amber 
voldoet: 
het tijdstip van de geclaimde toename van de arbeidsongeschiktheid ligt voor 29 december 199517; 
en/of het een persoon betreft van wie de uitkering per een datum voor 30 december 1990 is 
ingetrokken of aan wie voor die datum bij einde wachttijd geen uitkering is toegekend18; en/of het 
gaat om een WAZ-uitkering met een beperkte toegang tot Amber in verband met de afschaffing 
van de WAZ19; of er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er per einde wachttijd sprake moet 
zijn van ongeschiktheid voor het eigen werk (deze laatste voorwaarde geldt overigens niet voor de 
WIA en hoofdstuk 2 van de Wajong 2010). Zie mbt de Amber-voorwaarden de notities op de 
themapagina Toegenomen arbeidsongeschiktheid. 

 
• Duuraanspraak: ook al kan achteraf de aanvraag van betrokkene worden opgevat als mede een 

aanvraag naar de toekomst toe, we hoeven alleen aanvullend onderzoek te doen als betrokkene 
zijn aanvraag deugdelijk en toereikend heeft onderbouwd. Een enkele herhaling van feiten en 
omstandigheden die bij de beoordeling van de eerdere aanvraag zijn betrokken is doorgaans niet 
voldoende om van Uwv te verlangen om te onderzoeken of er bij het oorspronkelijke besluit ten 
onrechte niets of te weinig is toegekend. Voor zover mogelijk moet betrokkene zijn aanvraag 
vergezeld laten gaan van relevant bewijs, maar dat is niet per sé noodzakelijk. Maar zonder 
voldoende onderbouwing (“deugdelijk en toereikend”, aldus de CRvB) hoeft geen aanvullend 
onderzoek plaats te vinden. 
 

Indien de aanvraag alleen is beoordeeld op nova en achteraf, samen met de uiterlijk in bezwaar 
ingebrachte stukken, is op te vatten als een Amber-verzoek en/of een duuraanspraak-aanvraag, en er 
wordt voldaan aan hetgeen hierboven is aangegeven (de voorwaarden voor Amber en/of duuraanspraak 
en voldoende onderbouwing), dan moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. In de meeste gevallen zal 
aanvullend dossieronderzoek door de verzekeringsarts nodig zijn en soms ook door de 
arbeidsdeskundige. In de lopende zaken is aan te raden dit op de afdeling B&B zelf af te wikkelen, gelet 
op de doorlooptijden. Als er in een district goede afspraken zijn met primair (ook qua termijnen) over 
terugleggen, is dat zo mogelijk ook een optie. In veel gevallen zal door het dossieronderzoek en een 
aanvullende rapportage de beslissing voldoende kunnen worden aangevuld, gemotiveerd dan wel worden 
gewijzigd. In een enkel geval zal het nodig zijn dat de betrokkene wordt gezien door de va of ad voor een 
aanvullend onderzoek. Zonodig wordt dat in een lopende (hoger) beroepsprocedure even afgestemd met 
de rechtbank of CRvB. 
 
De uitkomsten van het onderzoek horen thuis in de heroverweging in bezwaar en worden daarom door 
B&B gecommuniceerd. Dat zal door middel van een beslissing op bezwaar zijn. In lopende beroepszaken 
wordt een aanvullende oftewel gewijzigde beslissing op bezwaar afgegeven, welke als een 6:19 Awb 
besluit wordt beschouwd. 
 

                                                
17 LJN BQ7180. 
18 RSV 2002/103 en LJN BA5094. 
19 ECLI:NL:CRVB:2013:1041. 
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Ook al ging het primaire besluit alleen over het niet terugkomen van een beslissing uit bijvoorbeeld het 
jaar 2000, als de aanvraag mede opgevat moet worden als een Amber-verzoek en/of een duuraanspraak-
aanvraag, dan had het primaire besluit daar ook over moeten gaan. Het hoort dan bij de heroverweging 
in bezwaar om dat gebrek te repareren en de uitkomst komt in de beslissing op bezwaar. En als de bob al 
is afgegeven en beroep is ingesteld (?), dan vullen we de bob aan met een 6:19 Awb besluit. Zonodig 
moet betrokkene (en eventueel een derde-belanghebbende) in de gelegenheid worden gesteld te 
reageren op nieuwe stukken, zonodig met een hoorzitting, alvorens we in de bob de primaire beslissing 
wijzigen of een aanvullende bob afgeven. Dit hand een beetje af van de zaak en hoeveel tijd er nog is in 
de lopende (hoger) beroepsprocedure. Als met een kort aanvullend onderzoek ook de duuraanspraak 
wordt geweigerd en de zitting is al gepland, dan ligt minder in de rede eerst betrokkene nog gelegenheid 
te geven te reageren op een voorgenomen (aanvulling van het) besluit. Anders is dat als de beslissing 
aanzienlijk wordt gewijzigd en de (hoger) beroepszaak nog niet lang loopt.   
 
Voorbeeld 1: Stel dat er WIA is geweigerd per 1 april 2007 omdat betrokkene minder dan 35% 
arbeidsongeschikt werd geacht. Betrokkene vraagt op 1 juli 2012 daarvan terug te komen. Het verzoek is 
afgewezen omdat er geen nova zijn aangevoerd. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Tegen de bob 
loopt beroep. Achteraf blijkt dat de aanvraag ook is op te vatten als een Amber-aanvraag per 15 februari 
2009. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de Amber-aanvraag moet worden afgewezen. Die Amber-
afwijzing per 15 februari 2009 wordt in de (aanvullende) beslissing op bezwaar opgenomen, ook al ging 
het primaire besluit daar niet over. De aanvraag was er (achteraf gezien) echter wel op gericht, zodat we 
er wel degelijk over hadden moeten beslissen.  
 
Voorbeeld 2: Stel dat er WIA is geweigerd per 1 april 2007 omdat betrokkene minder dan 35% 
arbeidsongeschikt werd geacht. Betrokkene vraagt op 1 juli 2012 daarvan terug te komen. Het verzoek is 
afgewezen omdat er geen nova zijn aangevoerd. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Tegen de bob 
loopt beroep. Achteraf blijkt dat de aanvraag ook is op te vatten als een verzoek om WIA naar de 
toekomst en de aanvraag is voldoende onderbouwd. Eerst moeten we dan onderzoeken of het 
oorspronkelijke besluit onjuist was. Als dat zo is en betrokkene wordt per einde wachttijd meer dan 35% 
arbeidsongeschikt bevonden, zou dat tot toekenning WIA kunnen leiden per datum verzoek. Als 
vervolgens is onderzocht of er geen tussentijdse wijzigingen zijn opgetreden en de mate van ao-heid per 
datum verzoek is vastgesteld, kan dat dus leiden tot betaling van WIA per 1 juli 2012. Ook al ging het 
primaire besluit over een weigering WIA per 1 april 2007, de uitkomst van het onderzoek naar de 
duuraanspraak hoort thuis in de bob, omdat de aanvraag van betrokkene dat verzoek omvatte. Het 
primaire besluit had daar ook over behoren te gaan.  
 
6 Gevolgen voor primair 
 
Uiteraard heeft de uitspraak ook gevolgen voor het primaire proces. Uit de uitspraak vloeit immers voort 
dat een (hernieuwde) aanvraag om ao-uitkering of een verzoek om terug te komen van een eerder 
besluit naar zijn strekking moet worden beoordeeld. Er moet vanaf het begin duidelijkheid verkregen 
worden wat betrokkene met zijn aanvraag heeft beoogd en er kan niet zonder meer worden volstaan met 
de toets of er nova zijn aangevoerd. Als het primaire proces goed wordt uitgevoerd dan is het primaire 
besluit een volledige beslissing op de aanvraag, dus met zonodig een Amber-onderzoek en een beslissing 
daarover en zonodig een beslissing over een duuraanspraak per datum verzoek. JKC voert hiertoe 
overleg met Uitkeren en SMZ. Totdat primair heeft besloten zijn werkwijze aan te passen blijven dit soort 
zaken met een mogelijk gebrek in de fase van bezwaar komen.  
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7 Ingangsdatum aanpassing besluit 
 
Als een aanvraag van een betrokkene leidt tot het terugkomen van het eerdere besluit of het honoreren 
van een Amber-aanvraag, dan rijst de vraag per welke datum het verzoek gehonoreerd kan worden. 
Hiervoor gelden verschillende termijnen, afhankelijk van wat aan de orde is. 
 
Verleden (nova) 
 
Indien we van het oorspronkelijke besluit terugkomen omdat er nova zijn aangevoerd, is het beleid van 
Uitkeren sinds jaar en dag dat er dan gehandeld wordt zoals we doen bij een te late aanvraag. Dat 
betekent niet dat we maar één jaar teruggaan voor datum aanvraag. In de (tussen)uitspraak van de 
CRvB van 24 september 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3235) wordt terecht gesteld dat het terugkomen 
vanwege nova iets anders is dan een te late aanvraag. Dat we bij nova standaard maar één jaar 
teruggaan is ook niet de hoofdregel in ons beleid. Het beleid bij toekennen vanwege nova is dat voor het 
beoordelen van de mate van terugwerkende kracht dezelfde benadering wordt gekozen als bij het beleid 
voor de te late aanvraag op grond van artikel 35 lid 2 WAO.  
 
Bij een te late aanvraag kan langer worden teruggegaan dan een jaar indien sprake is van een bijzonder 
geval. Het gaat dan om situaties dat betrokkene geen verwijt kan worden gemaakt van de te late 
aanvraag (bijvoorbeeld door zware psychische klachten zonder de aanwezigheid van een 
belangenbehartiger). Dan wordt bij een te late aanvraag een bijzonder geval aangenomen. Dat betekent 
niet dat dan standaard met volledige terugwerkende kracht wordt betaald, want bij te late aanvragen 
geldt (nog steeds) het beleid omtrent financiële hardheid. 
 
Bij de vraag of sprake is van nova, wordt de vraag betrokken of het gaat om gegevens die pas later 
bekend geworden zijn en de vraag of die gegevens niet eerder konden worden aangevoerd. Er is pas 
sprake van nova als het gaat om nieuwe stukken die de betrokkene ook niet eerder kon inbrengen. Met 
andere woorden: het aannemen van nova impliceert dat betrokkene geen verwijt kan worden gemaakt 
en dus dat sprake is van een bijzonder geval.  
 
Waar in de Instructies Wet- en regelgeving20 van Uitkeren staat dat we bij nova handelen zoals bij een te 
late aanvraag, betekent dit dus dat we als er nova zijn aangevoerd een bijzonder geval aannemen. Net 
als bij een te late aanvraag betekent dit echter niet dat er altijd teruggegaan moet worden naar de 
oorspronkelijke datum, want dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek naar financiële hardheid21.  
 
Het bovenstaande geeft overigens ook aan waarom het van belang is strikt te toetsen of wel of geen 
sprake is van nova. Overigens heeft de uitspraak van 14 januari 2015 van de CRvB eigenlijk geen 
gevolgen voor de categorie ‘nova’. Het nieuwe in de uitspraak zit vooral in de duuraanspraken. Er valt 
dus op basis van de nieuwe jurisprudentie geen toename te verwachten van het aantal keren dat nova 
moet worden aangenomen22. 
                                                
20 Zie bijv. de Instructie Wet- en regelgeving WAO-Waz-Wajong/Herzien/ten voordele terugkomen op een eerdere 
beslissing/Op verzoek van de klant. 
21 Zie bijv. de Instructie Wet- en regelgeving WAO-Waz-Wajong/Toekennen/Ingang uitkering/Bijzondere hardheid.  
22 Bij het overleg met primair over de gevolgen van de CRvB-uitspraak is ook de ingangsdatum bij nova in onderzoek. 
Het lijkt redelijk daarvoor een maximale terugwerkende kracht te hanteren, bijvoorbeeld een periode van 5 jaar voor 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3235
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Amber 
Dit is geen herhaalde aanvraag, maar een eerste aanvraag en dus zijn de gewone regels in de sv-wetten 
omtrent de ingangstermijnen van toepassing. De wijziging gaat in per de datum waarop de sv-wet dit 
bepaalt, met de aantekening dat niet verder teruggegaan kan worden dan een jaar (WAO) resp. 52 
weken voor datum aanvraag (art. 35 lid 2 en 42 lid 2 WAO en 64 lid 11 en 12 WIA), tenzij sprake is van 
een bijzonder geval. 
 
Duuraanspraak 
De ingangsdatum is hier (voor de ZW, WAO, WIA en oWajong) de datum van het verzoek van de 
betrokkene. Voor de Wajong 2010 gaan we, indien betrokkene participatiemogelijkheden heeft, uit van 
datum verzoek + 16 weken, omdat dit voor gewone aanvragen in de Wajong 2010 ook zo is.  
 
We komen bij de duuraanspraken in alle ao-wetten terug per de oorspronkelijke datum, maar er wordt 
geëffectueerd per datum verzoek. Dat betekent dat in de tussentijd rechten verloren kunnen gaan. Stel 
dat betrokkene recht heeft op 2,5 jaar LGU. Drie jaar na een weigering WIA doet betrokkene een 
verzoek, welke leidt tot toekenning. We kennen dan de LGU toe per de oorspronkelijke datum. Op het 
moment van effectuering is de LGU-duur al verstreken en betrokkene krijgt dan LAU of VVU. Tot aan 
datum verzoek werpen we de formele rechtskracht van de eerdere beslissingen tegen23.   
 
8 Wajong 
 
Van een herhaalde aanvraag is sprake indien de nieuwe aanvraag ziet op hetzelfde onderwerp en periode 
als de eerdere aanvraag24. Wat de betrokkene van ons verlangt moet dus hetzelfde zijn als eerder is 
gevraagd.  
 
Vraagt betrokkene eerst WAO aan en later ZW, is dus geen sprake van een herhaalde aanvraag. Dat is 
ook niet het geval als betrokkene de eerste keer bijvoorbeeld per 5.12.2011 WW heeft aangevraagd en 
nadien bijvoorbeeld per 27.1.2012 WW aanvraagt.  
 
Is betrokkene echter van mening dat hij op zijn 17e verjaardag arbeidsongeschikt is en vraagt hij in 2007 
Wajong aan en vraagt hij dat opnieuw aan in 2009, dan is sprake van een herhaalde aanvraag, ook al 
zou betrokkene die uitkering pas per een latere datum dan bij de eerste aanvraag willen laten ingaan. 
Voor beide beoordelingen geldt immers dat de te toetsen datum in eerste instantie dezelfde is: 
betrokkene moet op zijn 17e verjaardag in relevante mate arbeidsongeschikt zijn. Om Wajong te krijgen 
                                                
datum verzoek. Omdat het terugkomen van een besluit een bevoegdheid is, hebben we de ruimte om beleid vast te 
stellen en daarvan mag de mate van terugwerkende kracht deel uitmaken. Maar nu geldt dus nog het in deze notitie 
beschreven beleid uit de Wet- en regelgeving handboeken van primair.      
23 Dat is dus anders dan bij een Amber-beoordeling. Dat is geen herhaalde maar een eerste aanvraag, en dus kan er 
geen eerder, onherroepelijk geworden besluit worden tegengeworpen. Hier bepaalt de sv-wet welke ingangsdatum 
deze eerste aanvraag heeft. Bij een duuraanspraak bepaalt de wet niets. Het betreft hier immers een bevoegdheid, 
welke door de CRvB is ingevuld op “datum verzoek” als ingangsdatum. Formeel gezien zouden we bij een 
duuraanspraak verder terug mogen gaan, maar daartoe zien we op dit moment geen aanleiding. Het leerstuk rond 
duuraanspraken is immers op zichzelf al een versoepeling, terwijl afwijking van de door de CRvB uitgezette lijn meer 
problemen met derden-belanghebbenden mee kan brengen, alsmede uitvoeringsproblemen. 
24 CRvB 16.7.1996, RSV 1997/116. 

http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0002524&artikel=35
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0002524&artikel=42
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0019057&artikel=64


 

 

Pagina 
18 van 27 

moet je jonggehandicapte zijn en als bij de eerste aanvraag al is beoordeeld dat betrokkene geen 
jonggehandicapte is, dan zal dat –indien geen nova worden aangevoerd- ook aan afwijzing van de 
tweede aanvraag ten grondslag kunnen worden gelegd. 
 
Let op: als de eerste keer Wajong is gevraagd omdat men op zijn 17e arbeidsongeschikt zou zijn, terwijl 
de tweede keer Wajong wordt gevraagd omdat men op 23e jarige leeftijd als studerende 
arbeidsongeschikt is geworden, is geen sprake van een herhaalde aanvraag. De te beoordelen datum om 
in aanmerking te kunnen komen voor de toegang tot de Wajong is dan namelijk niet gelijk.  
 
De wetgever heeft aangegeven dat geen sprake is van een herhaalde aanvraag, indien sinds de eerdere 
aanvraag het toepasselijke recht is gewijzigd25. De wetgever stelt hierover: “Indien het voor de aanvraag 
relevante recht wordt gewijzigd, kan er volgens de geldende bepalingen een (nieuwe) aanvraag worden 
gedaan. Daar zij betrekking heeft op nieuwe bepalingen is in zo’n geval in beginsel sprake van een 
nieuwe aanvraag. Wel kunnen uit het overgangsrecht ter zake beperkingen voortvloeien”.  
 
De wetgever heeft hierbij kennelijk het oog op de situatie dat de betrokkene nog steeds hetzelfde wil als 
bij de eerste aanvraag, bijvoorbeeld een vergunning, maar dat de voorwaarden voor verlening van die 
vergunning inmiddels zijn gewijzigd. Zo’n nieuwe aanvraag voor een vergunning is dan geen herhaalde 
aanvraag. Dat is ook logisch omdat toetsing van de aanvraag voor een vergunning ook zonder nova tot 
een andere beslissing zou kunnen leiden, nu de voorwaarden om zo’n vergunning te verkrijgen zijn 
veranderd. 
 
Bij wijziging van het recht kan bij wijze van overgangsrecht worden bepaald dat op sommige situaties het 
oude recht van toepassing blijft, in dat geval kan nog steeds worden gesproken van een herhaalde 
aanvraag.  
 
Dat laatste kan ook indien een eerdere afwijzing is gegrond op bepalingen die gelijkluidend in een 
opvolgende wet zijn opgenomen, zoals blijkt uit uitspraken waarin een aanvraag om Wajong-uitkering 
gezien kan worden als een herhaalde aanvraag na een eerdere afwijzing van AAW-uitkering.26 Hoewel 
betrokkene bij de tweede aanvraag (Wajong) dus niet hetzelfde vraagt als eerst (AAW), is toch sprake 
van een herhaalde aanvraag omdat de toepasselijke wettelijke bepalingen niet in relevante zin zijn 
gewijzigd en beide aanvragen betrekking hebben op dezelfde datum. 
 
De afgelopen jaren hebben rechtbanken soms geoordeeld dat het voorgaande niet meer opgaat sinds per 
1 januari 2010 de Wajong 2010 in werking is getreden. Ten opzichte van zijn voorgangers, de AAW en de 
oude Wajong, zit de Wajong 2010 zodanig anders in elkaar, dat volgens die rechtbanken moet worden 
gesteld dat het toepasselijke recht is gewijzigd. Omdat onder de Wajong 2010 het relevante recht is 
gewijzigd, is geen sprake van een herhaalde aanvraag en dat betekent dat we niet verkort mogen 
afwijzen op grond van art. 4:6 Awb en dat betrokkene dus ook geen nova hoeft aan te voeren. Wij 
moeten volgens die rechtbanken een volledig inhoudelijk onderzoek verrichten, waarbij uiteraard wel 
gebruik gemaakt kan worden van alle eerder verkregen gegevens en gedane beoordelingen. Het 
                                                
25 TK 1988-1989, 21221, nr. 3, p. 94. 
26 CRvB 19.12.2006, LJN AZ4844, CRvB 8.5.2009, LJN BI3595, CRvB 28.5.2010, LJN BM6276, CRvB 9.3.2012, LJN 
BV8358. Een ander standpunt lijkt te volgen uit CRvB 27 oktober 2006, LJN AZ1976, maar waarschijnlijk heeft dat er 
mee te maken dat door de toepasselijkheid van EG-verordeningen niet direct duidelijk was of de eerdere AAW 
weigering ook onder het rechtsregime van de Wajong onverminderd zou moeten gelden. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AZ4844
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BI3595
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BM6276
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BV8358
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BV8358
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2006:AZ1976
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bovenstaande houdt overigens in dat wel sprake is van een herhaalde aanvraag, als de eerdere en de 
nieuwe aanvraag beiden zijn gedaan onder de Wajong 2010. Als betrokkene op 19.3.2010 Wajong heeft 
aangevraagd en hij vraagt op 2.5.2011 opnieuw Wajong aan, is in ieder geval sprake van een herhaalde 
aanvraag, omdat beide aanvragen onder hetzelfde recht (Wajong 2010) vallen27 (uiteraard met de 
veronderstelling dat beide aanvragen in dit voorbeeld betrekking hebben op dezelfde datum, namelijk de 
17e verjaardag). 
 
De CRvB is de afgelopen jaren echter -anders dan bepaalde rechtbanken- ook de hernieuwde verzoeken 
om Wajong gedaan na 2010 –na een eerdere afwijzing Wajong voor 2010- blijven beschouwen als 
herhaalde aanvragen28. Waarschijnlijk vindt de CRvB dat hoewel diverse bepalingen van de Wajong zijn 
gewijzigd, daarmee nog niet de bepalingen ter vaststelling van dat recht in relevante mate zijn gewijzigd. 
Dit betreft een inschatting van onze kant, want de CRvB heeft hier tot op heden geen woord aan gewijd 
in die uitspraken en heeft steeds art. 4:6 Awb toegepast. 
 
We gaan ervan uit dat deze problematiek zich voortaan oplost in hetgeen de CRvB nu heeft geformuleerd 
rond de onderzoeksplicht van Uwv. Het verschil tussen een herhaalde aanvraag en een nieuwe aanvraag 
zit vooral in hoe ver het onderzoek moet gaan. Tussen alleen een nova-toets en een volledig onderzoek 
zit een groot verschil. In het beoordelingskader dat de CRvB nu als uitgangspunt heeft geformuleerd, 
zitten veel meer waarborgen voor de betrokkene dat zijn aanvraag voldoende wordt bekeken. Wij 
verwachten daarom dat de CRvB ook een Wajong-aanvraag gedaan na 2010, na een eerdere afwijzing 
gedaan voor 2010, zal blijven opvatten als een herhaalde aanvraag, maar dat Uwv daarop wel de 
onderzoeken 2 (Amber) en 3 (duuraanspraak) zal moeten uitvoeren, indien aan de orde en volgens de 
voorwaarden zoals besproken in deze notitie. 
 
Wel is nog een bijzonderheid in de Wajong 2010 dat het recht (op arbeids- en inkomensondersteuning) 
pas kan ingaan 16 weken na datum aanvraag, indien de betrokkene participatiemogelijkheden heeft (art. 
2:15 lid 2 en 2:39 lid 1 Wajong). Waar de Wajong dus voor alle gevallen regelt dat de uitkering nooit 
direct per datum verzoek kan ingaan, moet dit ook gelden voor het verstrekken van uitkering op grond 
van de duuraansprakenjurisprudentie. Voor de Wajong 2010 geldt daarom dat de ingangsdatum bij een 
duuraanspraak ligt op datum verzoek + 16 weken, indien de betrokkene participatiemogelijkheden heeft.  
 
9 Tot slot: Wat is precies het verschil tussen de 3 beoordelingen? 
 
Omdat dit een lastig punt is en deze vraag steeds terugkomt, ga ik hier nog specifiek op in, daarbij deels 
in herhaling vallend. Maar het is van groot belang het onderscheid helder te hebben. En door het 
gecombineerd op te schrijven, is het wellicht beter te volgen. 
 
Eerste aanvraag 
Het grootste verschil zit tussen beoordelingen 1 (nova) en 3 (duuraanspraken) enerzijds en beoordeling 2 
(Amber) anderzijds. Beoordeling 2 is namelijk –anders dan 1 en 3- een nieuwe aanvraag, waarop alle 
gewone regels uit de sv-wetten (en uit ons beleid) van toepassing zijn29. Er wordt weinig van betrokkene 
                                                
27 CRvB 27.4.2012, LJN BW4429. 
28 CRvB 23.11.2012, LJN BY4040; CRvB 7.12.2012, LJN BY5465; CRvB 7.12.2012, LJN BY5460; CRvB 14.12.2012, LJN 
BY6291; CRvB 14.12.2012, LJN BY6187; CRvB 25.1.2013, LJN BY9642; CRvB 29.3.2013, LJN BZ6107. 
29 Tenzij betrokkene ons vraagt terug te komen van een bepaalde Amber-afwijzing, dat is dan natuurlijk een herhaalde 
aanvraag. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BW4429
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY4040
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY5465
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY5460
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY6291
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY6291
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BY6187
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gevraagd in het leveren van bewijs voor hetgeen hij wil (in feite is het stellen “ik ben toegenomen 
arbeidsongeschikt” voldoende). Uiteraard is het wel voor iedereen handig als betrokkene dat beter 
specificeert en als wij doorvragen voordat we aan de slag gaan. Maar overeind blijft dat we gehouden zijn 
een verzoek tot herziening op grond van de mogelijkheden die daartoe in de sv-wetten staan in 
behandeling te nemen.  
 
Een onderzoek naar de mate van ao-heid per een bepaalde datum of over een bepaalde periode vergt, 
zoals bekend, in beginsel een volledig onderzoek door de verzekeringsarts en door de arbeidsdeskundige. 
Bij Amber geldt dan de bekende uitzondering dat wanneer de va vaststelt dat de beperkingen niet zijn 
toegenomen, er geen ad hoeft te worden ingeschakeld. Naast Amber kan betrokkene ook om een gewone 
herziening vragen, bijvoorbeeld omdat hij 65-80% WAO heeft en een wachttijd van 4 weken.  
 
De normale regels gelden per wanneer de uitkering eventueel kan worden verhoogd, indien aan de orde. 
Bijvoorbeeld na een wachttijd van 4 weken. Ligt die datum bijv. een half jaar voor datum verzoek, dan 
wordt de uitkering verhoogd met een terugwerkende kracht van dat half jaar, want in de WAO is 
aangegeven dat we een jaar voor aanvraag terug kunnen gaan (42 lid 2 WAO).  
 
Omdat het geen herhaalde aanvraag is, zijn er geen restricties. Uwv doet zoals gezegd een volledig 
inhoudelijk onderzoek. Maar ook de rechter toetst volledig of Uwv de beoordeling juist heeft gedaan. In 
(hoger) beroep mag betrokkene nog nieuwe stukken inbrengen die de rechter dan ook nog zal toetsen. 
 
Op grond van het bovenstaande biedt een dergelijk “gewoon” herzieningsverzoek voor een klant het 
meeste perspectief. Het kent weinig of lage drempels en een volledige beoordeling. Gaat het de klant er 
echter om dat hij het niet eens is met een eerdere beslissing, dan heeft hij niets of niet genoeg aan dit 
onderzoek 2. Bij onderzoek 2 gaan we er immers van uit dat de eerdere beslissingen juist zijn en 
onderzoeken we alleen de periode waarin betrokkene zich toegenomen arbeidsongeschikt heeft geacht. 
  
Herhaalde aanvraag 
Bij beoordelingen 1 en 3 speelt wat heel anders mee: er is een eerder, vaststaand besluit en  betrokkene 
vraagt ons om die eerdere beslissing te corrigeren. Het gaat dus bij 1 en 3 om een herhaalde aanvraag, 
want we hebben al eens beslist over wat betrokkene wil. Betrokkene vraagt ons er nogmaals naar te 
kijken. Maar bij een herhaalde aanvraag gelden wel allerlei drempels, zowel op grond van de wet (art. 
4:6 lid 1 Awb) als op grond van de jurisprudentie (bijv. dat een rechter een herhaalde aanvraag 
marginaal moet toetsen). 
 
Goed voor ogen moet worden gehouden dat als we het hebben over zowel aanvraag 1 (nova) als een 
duuraanspraak (3) er in beide gevallen een aanvraag van de betrokkene aan ten grondslag ligt om een 
eerdere beslissing (of meerdere beslissingen) te herzien. Die eerdere beslissing is dan ook in eerste 
instantie het onderwerp van onderzoek in de beoordeling die we moeten maken, zowel bij 1 als bij 3. 
 
Het simpelste voorbeeld is altijd als je een vaststaand besluit neemt: geen WAO, want u bent niet 
verzekerd. Betrokkene vindt achteraf dat hij wel verzekerd was. Dan heeft het geen nut om direct de 
mate van ao-heid per datum verzoek te gaan toetsen. Eerst moet worden vastgesteld om de beslissing 
geen-vzp inderdaad verkeerd was. Pas als dat zo is, en we wel-vzp vaststellen, wordt de mate van ao-
heid van belang.  
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Zoals gezegd, gelden bij een herhaalde aanvraag drempels. Die drempels zijn er vooral om te voorkomen 
dat het bestuursorgaan (Uwv) te snel opnieuw onderzoek moet doen naar iets dat al is onderzocht. De 
hoogste drempel is er bij onderzoek 1 (nova). Aan de definitie van nova heeft de uitspraak van 14 januari 
2015 van de CRvB niets gewijzigd: betrokkene moet nieuwe feiten en/of omstandigheden aanvoeren die, 
als ze eerder bekend waren geweest, tot een andere beslissing hadden kunnen leiden en betrokkene 
moet die nieuwe gegevens niet destijds hebben kunnen inbrengen. Vanwege deze strenge voorwaarden, 
is niet vaak sprake van nova. Is om onderzoek 1 gevraagd (nova, uitkering naar verleden) en is geen 
sprake van nova, dan hoeven we niet te onderzoeken of de eerdere beslissing fout was. We zijn dan 
(voor onderzoek 1) klaar en mogen de aanvraag afwijzen (art. 4:6 lid 2 Awb). 
 
Heeft betrokkene wel nova aangevoerd, dan mogen we de aanvraag niet zonder verder onderzoek 
afwijzen. We moeten dan onderzoeken of hetgeen betrokkene aanvoert tot een andere beslissing had 
geleid als we dat destijds al hadden geweten. Dit is nog geen volledig onderzoek, zoals bij de eerste 
aanvraag van betrokkene het geval was. Het is ook niet in alle situaties noodzakelijk dat de va 
betrokkene persoonlijk ziet. We moeten bekijken of hetgeen betrokkene als nova aanvoert tot een andere 
beslissing had kunnen leiden. Als uit overgelegde medische stukken er een nieuw medisch feit naar voren 
komt, zou het kunnen dat de va concludeert dat dit punt toch niet tot aanpassing van de FML leidt, 
bijvoorbeeld omdat destijds voorzichtigheidshalve al een bepaalde beperking is aangenomen. Dan kan 
dossieronderzoek door de va volstaan en is geen arbeidskundig onderzoek nodig. 
 
Heeft betrokkene nova aangevoerd en stellen we vast dat de eerdere beslissing onjuist is, dan moet 
verder worden onderzocht hoe de beslissing dan wel had moeten luiden. Dan is bijvoorbeeld ook een 
onderzoek door de arbeidsdeskundige nodig om vast te stellen hoe de mate van arbeidsongeschiktheid is. 
En dan zijn we er nog niet. Nu de beslissing uit het verleden onjuist blijkt te zijn, en we dat nu herstellen, 
moeten we ook de hele periode erna beoordelen, voor zover relevant. Als we bijvoorbeeld nu in 2015 een 
eerdere beslissing <35% WIA per einde wachttijd in 2008 omzetten in een toekenning WIA, moeten we 
ook weten hoe de mate van ao-heid zich tussen 2008 en 2015 heeft verhouden en hoe het nu is. 
Misschien is de betrokkene inmiddels deels hersteld. De hele periode tussen het besluit dat onjuist blijkt 
te zijn en nu moet worden onderzocht. 
 
Dat geldt echter ook, indien betrokkene heeft gevraagd om een onderzoek duuraanspraak (3). Ook dan 
geldt dat hij heeft gevraagd om terug te komen van een eerder besluit, maar dan per datum verzoek. 
Dat “datum verzoek” ziet toe op de ingangsdatum per wanneer we weer zouden kunnen gaan betalen, 
maar ziet niet toe op de beoordelingsdatum. Omdat betrokkene ons vraagt om terug te komen van een 
eerder besluit, moet we eerst onderzoeken of dat eerdere besluit onjuist is. Denk weer aan het hiervoor 
gegeven voorbeeld met de vzp: betrokkene kan wel vragen naar de toekomst toe terug te komen van 
een niet-vzp beslissing, maar we zullen dan toch eerst moeten hebben vastgesteld dat de niet-vzp niet 
klopt. 
 
Goed onderscheid moet dus (ook) worden gemaakt tussen een verzoek om een beoordeling per datum 
verzoek: bedoelt betrokkene een onderzoek duuraanspraak (3) omdat een eerdere beslissing volgens 
hem destijds verkeerd is vastgesteld of bedoelt betrokkene dat hij per datum verzoek toegenomen ao is 
geworden en vraagt hij om een gewone herziening (2). In het geval van 2 (Amber) kijken we alleen naar 
nu, in het geval van 3 (duuraanspraak) moeten we eerst de beslissing van destijds opnieuw onderzoeken. 
 
De onderzoeken 1 en 3 kunnen dus veel werk met zich meebrengen. Gelukkig hoeft dat daarom in lang 
niet alle gevallen. Onderzoek 1 hoeft alleen als nova zijn aangevoerd. Onderzoek 3 (duuraanspraak) 
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hoeft alleen als betrokkene uiterlijk in de bezwaarfase zijn aanvraag voldoende en toereikend heeft 
onderbouwd. De bewijslast voor betrokkene bij onderzoek 3 is dus lichter dan bij onderzoek 1, maar 
zwaarder dan bij onderzoek 2. Betrokkene zal (bij 3) wel gegevens moeten inbrengen op grond waarvan 
Uwv gehouden kan worden te onderzoeken of de beslissing van destijds onjuist was.  
 
Voert betrokkene (bij 3) te weinig aan, dan hoeven we geen onderzoek te doen (net zoals bij het 
ontbreken van nova). Voert hij voldoende aan, dan doen we in feite hetzelfde als bij aangevoerde nova: 
onderzoeken of de door betrokkene aangevoerde gegevens meebrengen dat de beslissing van destijds 
onjuist was. Als dat niet zo is, zijn we klaar met onderzoek 3 en wijzen we het verzoek af. 
 
Als (bij 3) de gegevens wel meebrengen dat de eerdere beslissing onjuist blijkt te zijn, geldt voor het 
verdere onderzoek ook hetzelfde als bij nova: we moeten dan de hele periode tussen dat onjuiste besluit 
en nu onderzoeken. Willen we per datum verzoek weer uitkering kunnen betalen, dan moet immers 
vaststaan hoe het verloop van de mate van arbeidsongeschiktheid is geweest en wat per datum verzoek 
de juiste mate van ao-heid is. 
 
Bij 1 en 3 kunnen we dus soms volstaan met een beperkt onderzoek, bijvoorbeeld geen nova of de 
aanvraag duuraanspraak is onvoldoende onderbouwd. Dan is geen aanleiding te onderzoeken of het 
eerdere besluit mogelijk onjuist was. Moeten we (bijv. bij wel nova of wel voldoende onderbouwing 
duuraanspraak) wel onderzoek doen naar de onjuistheid van het eerdere besluit, dan zijn we klaar als het 
besluit juist blijkt te zijn.  
 
Maar als blijkt dat het eerdere besluit onjuist is, dan moeten we –zowel bij 1 als bij 3- de hele periode 
erna beoordelen. In de uitbetaling van de uitkering, oftewel de effectuering van het herstellen van het 
onjuiste besluit, zit een groot verschil tussen 1 en 3. Bij 1 (nova) is sprake van een bijzonder geval en 
kunnen we met terugwerkende kracht betalen, met inachtneming van het beleid inzake financiële 
hardheid. Bij 3 (duuraanspraak) betalen we pas weer per datum verzoek. 
 
Let op: hetgeen we bij 3 weer gaan betalen per datum verzoek is de uitkering die betrokkene destijds ten 
onrechte is onthouden, want het gaat nog steeds om het herstel van een verkeerde beslissing van 
destijds. Als er bijvoorbeeld in 2007 oWajong ten onrechte is geweigerd en we moeten dat in 2015 weer 
gaan uitbetalen op grond van het onderzoek duuraanspraak (3), dus per datum verzoek, dan is het 
oWajong die betrokkene krijgt. Hij krijgt alleen zijn oWajong van 2007 tot 2015 niet uitbetaald, omdat 
we de formele rechtskracht van het eerdere (onjuiste, maar wel) vaststaande besluit tegenwerpen. 
 
Gedacht kan worden dat een betrokkene die het niet eens is met een eerdere beslissing en aan ons 
vraagt daar weer naar te kijken, altijd zou willen dat we dat met volledige terugwerkende kracht doen. 
Met andere woorden: waarom zou betrokkene vragen om alleen onderzoek 3 (duuraanspraak, per datum 
verzoek) en niet ook om onderzoek 1 (nova, verleden). Dat komt echter toch wel voor, bijv. omdat 
betrokkene of zijn gemachtigde wel inziet dat er geen nova zijn (gelet op de daarvoor geldende hoge 
drempel), maar wel gegevens waarmee hij aannemelijk kan maken dat de eerdere beslissing niet klopte, 
zodat wel wordt voldaan aan de lichtere bewijsvoorwaarden voor een duuraanspraak. 
 
Hoewel er dus 3 verschillende beoordelingskaders zijn (nova, Amber, duuraanspraak) zit het 
belangrijkste verschil in de beoordeling die tussen een eerste en herhaalde aanvraag. Bij een eerste 
aanvraag beginnen we met inhoudelijk onderzoek te doen naar de mate van ao-heid. Bij een herhaalde 
aanvraag beginnen we te onderzoeken of betrokkene wel voldoende heeft aangevoerd om een verder 
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onderzoek te rechtvaardigen. En als dat laatste zo is, dan ziet dat verdere onderzoek in eerste instantie 
alleen toe op de vraag of uit het aangevoerde blijkt dat de eerdere beslissing onjuist was. Als dat niet zo 
is, stopt het verdere onderzoek. Pas als bij een herhaalde aanvraag inderdaad blijkt dat de eerdere 
beslissing onjuist was, moeten we de mate van ao-heid vaststellen, over de hele periode erna. Uitbetalen 
doen we alleen bij nova (1) met terugwerkende kracht (bij financiële hardheid) en bij duuraanspraak (3) 
per datum verzoek. 
 
Ik hoop dat deze paragraaf ertoe bijdraagt dat het verschil tussen de verschillende beoordelingen (vooral 
tussen 2 en 3) helder is of wordt. 
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Bijlage: Voorbeelden uitspraken CRvB over duuraanspraken 
 
De uitspraak van 14 januari 2015 geeft een algemeen toetsingskader, welke vervolgens per zaak moet 
worden toegepast. Het is leerzaam een aantal uitspraken inhoudelijk te bekijken die de CRvB sindsdien 
op grond van het nieuwe toetsingskader heeft gedaan. Daarom worden die uitspraken hieronder kort 
samengevat, met daarbij de belangrijkste bevindingen. 
 
CRvB 14 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1 (Wajong) 
Casus: in 2000 18 jaar; in 2002 weigering wao en wajong; in 2005 verzoek tot terugkomen van, verzoek 
is echter niet behandeld; in 2011 aanvraag wajong  per datum verzoek met medische rapporten en 
gegevens waaruit toename per 2003 blijkt.  
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb (onderzoek 1). 
CRvB: inderdaad geen nova; echter ook Amber-verzoek ivm toename per 2003 (onderzoek 2) en 
duuraanspraak ivm de overgelegde medische gegevens (onderzoek 3). Tussenuitspraak om onderzoeken 
2 en 3 te laten doen en de gebreken in de bob te herstellen. 
Commentaar: betrokkene vroeg Uwv voor de toekomst terug te komen van het besluit. Uit de 
overgelegde medische stukken in bezwaar blijkt van toegenomen ao-heid sinds 2003. De inhoud van die 
stukken geeft de CRvB aanleiding om de aanvraag van betrokkene ruimer op te vatten dan de letterlijke 
tekst van de aanvraag. Met andere woorden: uit nadere acties van betrokkene bleek dat hij meer wilde 
aanvragen dan hij in eerste instantie leek te doen en in de bezwaarfase kan dat nog tot aanvulling van de 
aanvraag leiden. 
 
CRvB 14 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2 (Wao) 
Casus: in 1991 80-100% wao; in 1992 <15%; daarna diverse verzoeken 4:6 Awb afgewezen; in 2011 
verzoek terug te komen van besluit uit 1992 (ook voor de toekomst); overlegt in hoger beroep medische 
gegevens uit 1992 en 2012. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb (onderzoek 1). 
CRvB: geen nova; geen Amber-onderzoek (onderzoek 2) nodig want intrekking per 1992 en Amber 
bestaat pas vanaf 29.12.1995; geen duuraanspraak (onderzoek 3) nodig, heeft t/m bezwaarfase alleen 
gesteld dat hij ziek is gebleven en niet kon werken, aanvraag dus niet uiterlijk in bezwaar toereikend 
onderbouwd; de in hoger beroep overgelegde gegevens worden niet getoetst, nu de aanvraag niet 
uiterlijk in bezwaar toereikend is onderbouwd; hierdoor is er ook geen ruimte voor de rechter om een 
deskundige te benoemen. Bevestiging bob. 
Commentaar: betrokkene vroeg terug te komen van het besluit naar verleden en toekomst, zonder een 
toename te melden. De CRvB vindt een Amber-onderzoek niet nodig omdat niet aan de Amber-
voorwaarden wordt voldaan. Een logischer argument zou zijn geweest dat betrokkene niet om Amber 
heeft verzocht. Dit roept de vraag op of de CRvB vindt dat bij een verzoek tot terugkomen over de hele 
periode, ook altijd een Amber-beoordeling moet volgen (indien wel aan de voorwaarden wordt voldaan). 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit niet de bedoeling is, en dat Amber alleen nodig is al het verzoek 
van betrokkene en de in bezwaar overgelegde stukken daartoe aanleiding kunnen geven. 
 
CRvB 16 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:51 (Wao) 
Casus: in 1991 zw gehad (CNSS); in 1997 geen wao toegekend per 1992 wegens ao bij aanvang 
verzekering, bij CRvB NO (te laat); 2003 niet terugkomen van wao (4:6 Awb); 2009 niet terugkomen van 
wao (4:6 Awb), beslissing bevestigd door CRvB; 2011 verzoek terugkomen van wegens verslechtering. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:2
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CRvB: betreft verzoek terugkomen naar verleden en toekomst; geen nova; Amber-onderzoek niet aan de 
orde nu die artikelen pas per 29.12.1995 gelden en betrokkene niet aan de voorwaarden voldoet; 
duuraanspraak-onderzoek niet nodig, want verzoek niet toereikend onderbouwd, betrokkene heeft alleen 
gesteld dat zijn gezondheid is verslechterd en dat hij nu arbeidsongeschikt is. Bevestiging uitspraak 
(waarbij rechtsgevolgen bob in stand waren gelaten). 
Commentaar: ook hier de Amber-opmerking van de Raad (zie de vorige uitspraak). 
 
CRvB 16 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:52 (WIA) 
Casus: 2008 weigering WIA (psych. Klachten); 2011 vraagt WIA per 2007 ivm psychische klachten, 
overlegt daarbij diverse medische rapporten. 
Uwv: is herhaalde aanvraag, geen nova en dus afwijzing 4:6 Awb.  
CRvB: aanvraag voor verleden en toekomst, en daarnaast Amber want uit de in bezwaar overgelegde 
stukken blijkt een toename psych. klachten per 2011; geen nova; nu eerst Amber-onderzoek doen 
(onderzoek 2) en als dat tot niets leidt ook duuraanspraak-onderzoek (onderzoek 3). 
Commentaar: hier vindt de CRvB, hoewel er alleen is gevraagd is om verleden en toekomst, een Amber-
onderzoek nodig omdat er uit de overgelegde medische stukken een toename blijkt. 
 
CRvB 30 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:247 (WAZ) 
Casus: 2004 afwijzing WAZ per 2001, bevestigd door CRvB in 2008 na raadpleging psychiater als 
deskundige; 2011 verzoek terugkomen van, met overlegging in hoger beroep van medische en 
arbeidskundige gegevens uit 2013. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb. 
CRvB: betreft herhaalde aanvraag voor verleden en toekomst; geen nova; voor zover betrokkene met de 
aanvraag ook heeft bedoeld dat zijn gezondheidssituatie is verslechterd: een Amber-onderzoek 
(onderzoek 2) heeft geen zin, want betrokkene was destijds niet ao voor zijn werk en voldoet dus niet 
aan de voorwaarden van Amber; mbt duuraanspraak heeft betrokkene geen feiten of omstandigheden 
aangevoerd die aanleiding moesten geven tot nader onderzoek; de in hoger beroep overgelegde 
gegevens bevatten dat ook niet.  
Commentaar: er hoefde geen nader onderzoek plaats te vinden door Uwv naar de duuraanspraak, dus 
was de aanvraag niet toereikend onderbouwd. Volgens het toetsingskader uit ECLI:NL:CRVB:2015:1 doet 
de rechter dan niets met in hoger beroep overgelegde gegevens. Opvallend is dat de CRvB die gegevens 
hier toch toetst, dus eigenlijk ten onrechte. Mbt Amber: betrokkene vraagt niet om Amber en meldt ook 
geen verslechtering. Maar voor het geval hij dat toch zou hebben beoogd, motiveert de CRvB waarom 
Amber-onderzoek hier geen nut heeft. 
 
CRvB 30 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:862 (Wao) 
Casus: in 1992 15-25% wao en per 1994 <15% wao; in 2001 80-100% en kort daarna <15% wao; in 
2011 verzoek terugkomen van intrekkingen per 1994 en 2001, met overlegging nieuwe medische 
stukken. 
Uwv: bevat nieuwe diagnose voor bekende klachten, geen nova, dus afwijzing 4:6 Awb. 
CRvB: wel novum, namelijk het feit dat er een objectivering voor de vermoeidheidsklachten en de 
gestelde duurbeperking is gegeven; nieuw onderzoek Uwv. 
Commentaar: de vraag of sprake is van nova wordt vol getoetst; als de rechter iets in tegenstelling tot 
Uwv wel een novum vindt, is de beslissing niet overeind te houden en moet worden onderzocht of het 
novum meebrengt dat we destijds anders zouden hebben beslist, als we de kennis uit dat novum hadden 
kunnen meenemen. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:52
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:247
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:862
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CRvB 4 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:381 (Wajong) 
Casus: 2011 afwijzing Wajong; 2012 verzoek terugkomen van weigering Wajong onder overlegging 
nieuwe brief behandelend arts. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb. 
CRvB: bij aanvraag zijn stukken overgelegd met de strekking dat destijds verkeerde beperkingen zijn 
vastgesteld; deze aanvraag daarom alleen mbt verleden beschouwen, Amber-onderzoek en 
duuraanspraak-onderzoek niet aan de orde; alleen nova-toets, brief arts bevat nieuwe diagnose en dat is 
geen novum. Bevestiging bob. 
Commentaar: je zou menen dat meestal ook wordt beoogd uitkering naar de toekomst te krijgen, maar 
hier ziet de CRvB in de bewoordingen van betrokkene -dat destijds de beperkingen verkeerd zijn 
ingeschat- reden om de aanvraag alleen over het verleden betrekking te laten hebben.  
 
CRvB 6 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:383 (WAO) 
Casus: 1990 ao maar een wao-aanvraag is niet afgehandeld; 2005 alsnog wao aanvraag per 1990, 
uitkomst: <15%; 2012: verzoek terugkomen van, met overlegging medische stukken. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb 
CRvB: wel nova, verkorte afwijzing op grond van 4:6 lid 2 Awb dus niet mogelijk; alsnog inhoudelijk 
onderzoek door Uwv; toepassing judiciële lus. 
Commentaar: de vraag of sprake is van nova wordt (altijd) vol getoetst. Zonder nova mogen we (naar 
verleden) afwijzen zonder onderzoek. Vindt de rechter dat wel sprake is van nova (zoals hier), had er dus 
wel een onderzoek moeten plaatsvinden (naar de vraag of de aangevoerde nova, ware die destijds al 
bekend, tot een ander besluit aanleiding zouden hebben gegeven). Mocht uit het nova onderzoek blijken 
dat de afwijzing van destijds gehandhaafd blijft, dan hebben ook de onderzoeken 2 en 3 geen zin 
(voldoet niet aan de Amber-voorwaarden en als de ingebrachte stukken als nova worden gekenmerkt is 
in feite ook onderzoek 3 al verricht (tenzij er bij het nova-onderzoek nog stukken buiten beschouwing 
zijn gebleven omdat die geen nova bevatten). 
 
CRvB 20 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:503 (WIA) 
Casus: maart 2004 ziek (vanuit ww), hersteld december 2004; 2010 aanvraag WIA ivm ao per maart 
2004 afgewezen, wachttijd niet volgemaakt; 2012: opnieuw WIA aanvraag ivm ao per maart 2004, stelt 
toegenomen ao te zijn. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb. 
CRvB: betreft aanvraag verleden en toekomst; geen nova, dus verleden staat vast; mbt duuraanspraak 
aanvraag onvoldoende toereikend gemotiveerd, dus geen onderzoek 3 door Uwv nodig; hierdoor blijft 
vaststaan dat wachttijd niet is volgemaakt en heeft Amber-beoordeling (onderzoek 2) geen nut; 
betrokkene heeft in hoger beroep nog stukken overgelegd, maar die toetst de Raad niet nu het verzoek 
mbt de duuraanspraak niet uiterlijk in bezwaar toereikend is onderbouwd. Rechtbank heeft de bob 
terecht in stand gelaten, met verbetering gronden. Geen aanleiding tot proceskostenveroordeling. 
Commentaar: we hebben hier alleen onderzoek 1 gedaan. We hebben niet getoetst of onderzoek 2 en 3 
wel of niet nodig waren. Achteraf bleek dat ook niet nodig te zijn. De CRvB laat dan de bob gewoon in 
stand. Ook de uitspraak wordt in stand gelaten, maar wel worden de gronden van de uitspraak 
verbeterd. Hoewel betrokkene een rechtskundig gemachtigde had in hoger beroep, is dat geen aanleiding 
voor de CRvB om een kostenveroordeling uit te spreken. Nog een opmerking over de casus: het ging om 
een zaak waarin het oorspronkelijke besluit ervan uitging dat de wachttijd niet was vervuld. Ook dan is 
sprake van een duuraanspraak, want het gaat erom dat met dat besluit een potentieel langlopende 
uitkering (WIA) is geweigerd.  
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:381
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:383
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:503


 

 

Pagina 
27 van 27 

CRvB 25 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:540 (WAO) 
Casus: 2003 geen wao per 2001, want geen vzp vanwege Koppelingswet (geen verblijfsvergunning); 
2011 verzoek om WAO, stelt in 2011 alsnog een verblijfsvergunning te hebben gekregen. 
Uwv: geen nova, afwijzing 4:6 Awb. 
CRvB: betreft aanvraag naar verleden en toekomst, Amber niet aan de orde: verblijfsvergunning per 
2011 geen novum mbt 2001; mbt duuraanspraak (onderzoek 3) heeft Uwv rond de vzp vanwege de 
Koppelingswet soepel beleid dat mogelijk soelaas biedt, maar dat beleid geldt alleen indien niet is 
gefraudeerd rond de vzp en dat heeft betrokkene wel gedaan. Bevestiging uitspraak en bob. 
Commentaar: geen-vzp blijft overeind, waardoor een Amber-onderzoek geen nut heeft. 
 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:540
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