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Als een werknemer ziek wordt, is zijn werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de 

re-integratie. De werkgever moet zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo 

snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Ook van de werknemer wordt verwacht dat hij zich inspant voor de eigen 

re-integratie. Soms loopt het re-integratieproces vast of is er onduidelijkheid over de vraag of de werknemer 

arbeidsgeschikt of -ongeschikt is. Of de werkgever wil weten of hij op de goede weg is met zijn re-integratieaanpak. In 

dergelijke situaties kunnen zowel werkgever als werknemer UWV om een deskundigenoordeel vragen.  

 

Doel en onderzoeksvragen 
In de verantwoordingsrapportages van UWV is beperkt informatie te vinden over de deskundigenoordelen. In de 

kwantitatieve bijlage bij de jaarverslagen wordt alleen het aantal aangevraagde deskundigenoordelen vermeld, 

onderverdeeld in een aantal typen. Dit rapport heeft als doel meer inzicht te geven in het gebruik van dit instrument 

door werkgevers en werknemers. De focus ligt op de deskundigenoordelen tijdens de eerste twee ziektejaren, de 

periode waarbinnen de werkgever verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen. In dit rapport geven we 

een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe ontwikkelt het aantal deskundigenoordelen zich tussen 2012 en 2019? Is hierin een relatie zichtbaar 
met veranderingen in wet- en regelgeving? 

 Wie zijn de aanvragers ervan (werkgever of werknemer), welke kenmerken hebben ze en wat is het oordeel 
van UWV? 

 Wat is de timing van de deskundigenoordelen binnen de eerste twee ziektejaren en hoe vaak worden 
volgtijdelijk meerdere typen deskundigenoordelen aangevraagd? 

 Hoe vaak volgt op een deskundigenoordeel een WIA-claimbeslissing? En omgekeerd: aan hoeveel 
WIA-claimbeslissingen ging een deskundigenoordeel vooraf? Zijn er hierbij verschillen in 
achtergrondkenmerken van werkgever, werknemer zelf, type deskundigenoordeel, uitkomst en aanvragende 

partij? 

 Hoe vaak volgt op een deskundigenoordeel een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (VLV)? En 
omgekeerd: aan hoeveel WIA-claimbeslissingen ging een VLV vooraf? Zijn er hierbij verschillen in 
achtergrondkenmerken van werkgever, werknemer zelf, type deskundigenoordeel, uitkomst en aanvragende 
partij? 

 

Vier typen deskundigenoordelen onderzocht 

In dit rapport staan de volgende vier vragen om een deskundigenoordelen centraal: 

 Is de werknemer (on)geschikt voor het eigen werk? 

 Is de door werkgever aangeboden of door werknemer aangewezen arbeid passend? 

 Zijn de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende? 

 Zijn de re-integratie-inspanningen van de werknemer voldoende? 

Zowel de werkgever als de werknemer kan UWV om een deskundigenoordeel over deze vier kwesties vragen. Het 

deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken gaat over de vraag of bij de werknemer sprake is van ziekte of 

gebrek en zo ja, of hij zijn eigen werk (de bedongen arbeid) kan doen. Het deskundigenoordeel over passende arbeid 

beantwoordt de vraag of de door de werkgever aangeboden arbeid passend is, maar kan ook gaan over de vraag of 

door de werknemer aangewezen arbeid passend is en door de werkgever moet worden aangeboden.  

De werknemer kan een oordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever aanvragen als hij eraan twijfelt of 

deze adequaat zijn of als de werknemer van mening is dat er te weinig re-integratie-activiteiten worden ondernomen. 

De werkgever kan dit oordeel aanvragen als hij meent voldoende inspanningen te hebben gedaan, terwijl de 

werknemer deze mening niet deelt of wanneer de werkgever wil weten of de ingezette inspanningen volgens UWV 

voldoende zijn om tot een aanvaardbaar re-integratieresultaat te komen.  

Hetzelfde geldt voor het deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werknemer. De werknemer kan 

vragen of zijn eigen inspanningen voldoende zijn, de werkgever kan UWV vragen of de werknemer voldoende meewerkt 

aan zijn re-integratie. 

 

Aanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende UWV-interne administratieve gegevensbronnen 

gecombineerd. In de analyse betrekken we alleen de verzoeken voor een deskundigenoordeel waarover UWV ook een 

oordeel heeft afgegeven. Dit zijn lagere aantallen dan vermeld in het jaarverslag, omdat daar ook de aanvragen worden 

meegeteld die geen oordeel kregen, bijvoorbeeld omdat de werkgever niet alle daarvoor benodigde informatie 

aanleverde. We kijken naar de periode 2012–2019.   

 

Wijzigingen in wet- en regelgeving hebben invloed op het aantal aanvragen 
In 2019 gaf UWV 11.300 deskundigenoordelen af, waarvan bijna driekwart (72%) de vraag betreft of de 

re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn. De andere drie typen deskundigenoordelen komen in 

ongeveer gelijke mate voor (circa 9-10% elk). Tussen 2012 en 2019 zien we twee trends in het aantal aanvragen, die te 

Samenvatting 
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maken hebben met wijzigingen in wet- en regelgeving. De eerste trend is de sterke daling van het aantal 

deskundigenoordelen in 2013 (van 17.600 naar 12.100), vermoedelijk door de forse prijsstijging van een 

deskundigenoordeel. Voor 2013 betaalden zowel werkgevers als werknemers € 50 voor een deskundigenoordeel. In 

2013 werd dit verhoogd tot € 400 per aanvraag voor werkgevers en € 100 voor werknemers. De aanvragen voor 

deskundigenoordelen over geschiktheid tot werken, passende arbeid en re-integratie-inspanningen werknemer blijven 

sindsdien licht dalen. Het aantal deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever stijgt na de 

daling in 2013 weer geleidelijk en ligt in 2019 dicht in de buurt van het aantal in 2012. De tweede trend is een relatief 

scherpe daling van het aantal deskundigenoordelen over (on)geschiktheid tot werken vanaf 2017. In dat jaar is de 

nieuwe Arbowet ingevoerd, met daarbinnen de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere 

bedrijfsarts. Dit op kosten van de werkgever. Mogelijk kiezen werknemers sinds 2017 vaker voor zo’n second opinion in 

plaats van voor een deskundigenoordeel bij UWV. 

 

Vanuit grote bedrijven worden relatief weinig deskundigenoordelen aangevraagd 
Om een beeld te krijgen van de aanvragers van deskundigenoordelen, vergelijken we hen met WIA-aanvragers (een 

betere vergelijkingsgroep heeft UWV niet beschikbaar). Dan blijkt dat de werknemers voor of door wie een 

deskundigenoordeel wordt aangevraagd gemiddeld jonger zijn dan de WIA-aanvragers. Er is geen verschil in geslacht. 

Verder zien we dat vanuit grote bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers relatief weinig deskundigenoordelen 

worden aangevraagd. In de bedrijfstak financiële dienstverlening vraagt men relatief vaak een deskundigenoordeel aan 

vergeleken met de WIA-claimbeslissingen, in de bedrijfstakken gezondheid en overheid overig (= alle overheid behalve 

onderwijs) relatief weinig. Bij de overige bedrijfstakken zijn de deskundigenoordelen en WIA-claimbeslissingen in 

ongeveer dezelfde verhouding. Eigenrisicodragers WGA vragen in verhouding tot de WIA-claimbeslissingen iets vaker 

een deskundigenoordeel aan dan publiek verzekerden. Het verschil is echter klein. 

 

Aanvragende partij verschilt sterk per type deskundigenoordeel 
Zowel de werknemer als de werkgever kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Werkgevers doen dit vaker dan 

werknemers: 62% versus 38%. Deskundigenoordelen over (on)geschiktheid tot werken en passende arbeid worden 

echter meestal door de werknemer aangevraagd: 84% en 76% van de betreffende aanvragen. Het deskundigenoordeel 

over re-integratie-inspanningen van de werknemer wordt juist vaker door de werkgever aangevraagd (59%). 

Deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever worden in grote meerderheid door de 

werkgever zelf aangevraagd (86%). 

 

Re-integratie-inspanningen werkgever blijken vaak in orde als hij zelf aanvrager is 
Als een werkgever een deskundigenoordeel vraagt over de eigen re-integratie-inspanningen oordeelt UWV in 78% van 

de gevallen dat deze akkoord zijn. Als een werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt over de inspanningen van de 

werkgever, oordeelt UWV deze maar in 44% als voldoende. Dit suggereert dat de werkgever met het 

deskundigenoordeel vooral bevestiging zoekt dat hij goed bezig is en de werknemer vooral een oordeel wil als hij 

vermoedt dat de re-integratie-inspanningen van zijn werkgever onvoldoende zijn. Bij de andere drie typen 

deskundigenoordeel krijgen werkgevers en werknemers een vergelijkbare uitkomst.   

 

Meestal blijft het bij één deskundigenoordeel  
Het is mogelijk om binnen een ziektetraject meerdere deskundigenoordelen aan te vragen. Dit kunnen verschillende 

typen deskundigenoordelen zijn, maar als de situatie is veranderd kan het ook om dezelfde vraag gaan. We zien bij 

92% van de ziektetrajecten maar één deskundigenoordeel, bij 7% zijn er twee deskundigenoordelen en bij 1% zijn er 

drie (en heel soms meer) deskundigenoordelen binnen de eerste twee ziektejaren. Als er twee deskundigenoordelen 

afgegeven zijn, is de werknemer vaak bij minimaal één ervan de aanvrager: in minder dan een kwart van de gevallen 

(23%) is het werkgever die beide deskundigenoordelen aanvraagt.  

Voor bijna alle typen deskundigenoordelen geldt dat deze gemiddeld genomen 11 tot 14 maanden na de eerste 

ziektedag worden afgegeven, dus rond het einde van het eerste ziektejaar. Alleen de vraag van de werknemer rond 

geschiktheid tot werken komt gemiddeld genomen wat vroeger, bij 9 maanden. 

 

Na ruim de helft van deskundigenoordelen volgt een WIA-claimbeslissing 
In de periode 2012 t/m 2017 volgde na gemiddeld 58% van de deskundigenoordelen een WIA-claimbeslissing bij einde 

wachttijd.1 Dit aandeel steeg langzaam van 54% in 2012 naar 63% in 2017. Een WIA-claimbeslissing volgde het vaakst 

na de bevestiging dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanning leverde (na gemiddeld 76%). De betreffende 

werkgevers lijken zich met hun deskundigenoordeel voor te bereiden op de WIA-aanvraag en de toetsing van het 

re-integratieverslag in het bijzonder. Het minst vaak (17%) volgt een WIA-claimbeslissing nadat de werknemer geschikt 

is bevonden voor zijn eigen werk. 

 

Aan een op de vijf WIA-claimbeslissingen ging een deskundigenoordeel vooraf 
Aan 21% van de WIA-claimbeslissingen in de periode 2014 t/m 2019 ging een deskundigenoordeel vooraf. Ruim 

driekwart daarvan betrof een oordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Als er een 

deskundigenoordeel aan de WIA-claimbeslissing voorafging, zien we wat vaker dan gemiddeld een toekenning van een 

WIA-uitkering: 71% versus 64%. Vooral na een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de 

werkgever is de kans op toekenning relatief hoog, ook na correctie voor leeftijd, geslacht, bedrijfsomvang, eigen risico 

dragen en bedrijfstak. Als de inspanningen van de werkgever als voldoende beoordeeld waren, volgde er vaker een 

WIA-toekenning dan wanneer deze onvoldoende waren (78% versus 64%). Mogelijk staat een deskundigenoordeel met 

                                                 
1 De overige werknemers maken in meerderheid het einde van de wachttijd niet vol. Een klein deel stroomt mogelijk alsnog de WIA in na afloop 

van een eventuele verlenging van de loondoorbetaling. 
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een voldoende als oordeel voor zorgvuldigheid in de re-integratie en daarmee voor een goede voorselectie aan de 

WIA-poort. 

 

Kans op verlenging van de loondoorbetalingsverplichting iets kleiner na een deskundigenoordeel 
Bij een WIA-aanvraag moet de werknemer een verslag meesturen van de re-integratie-inspanningen die zijn werkgever 

en hijzelf hebben gedaan in de voorgaande twee ziektejaren. UWV toetst dit verslag. Als blijkt dat in de eerste twee 

ziektejaren te weinig aan re-integratie is gedaan of niet de juiste inspanningen zijn verricht, legt UWV de werkgever de 

verplichting op om het loon 52 weken langer door te betalen. Deze verlenging van de loondoorbetalingsverplichting 

(VLV) is bedoeld om de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer te stimuleren gemiste re-integratie-inspanningen 

alsnog te leveren. Met een deskundigenoordeel kan de werkgever gedurende de eerste 104 ziekteweken tussentijds 

laten toetsen of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn en ze zo nodig bijstellen. Helpt dit om een VLV te 

voorkomen? Na een deskundigenoordeel is de kans op een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting iets kleiner 

dan gemiddeld bij een WIA-aanvraag (9% versus 11%). Vooral nadat de re-integratie-inspanningen van de werkgever 

voldoende zijn bevonden, is de kans op een VLV klein (5%). Als de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn 

bevonden, vergroot dit de kans op een VLV sterk (21%). Anderzijds is 79% van de re-integratieverslagen dan alsnog 

akkoord. Dit wijst erop dat het deskundigenoordeel zin heeft gehad: de werkgever heeft daarna de tekortkomingen 

hersteld en alsnog de juiste inspanningen geleverd. 

 

Aan 19% van verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting ging deskundigenoordeel vooraf 

Omgekeerd zien we dat aan 19% van de VLV’s een deskundigenoordeel voorafging. Bij 43% betrof het dan een 

deskundigenoordeel waarbij de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende bleken. Deze werkgevers 

hebben dit dus niet weten te herstellen, mogelijk deels omdat de ontstane re-integratie-achterstand niet meer in te 

lopen was. Bij 28% oordeelde UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever bij het deskundigenoordeel nog als 

voldoende, maar legde naar aanleiding van de re-integratieverslagtoets (RIV-toets) toch een verlenging op. Dit betekent 

dat de re-integratie na het positieve deskundigenoordeel niet op de goede manier werd voortgezet.2 Er is enig verband 

tussen het type deskundigenoordeel en de uitkomst ervan en de hoofdreden voor de verlenging van de 

loondoorbetalingsverplichting. Het is echter niet zo dat het deskundigenoordeel in belangrijke mate voorspelt wat de 

reden gaat worden voor het opleggen van een verlenging. 

                                                 
2 Het oordeel over de re-integratie-inspanningen tot aan het moment van het deskundigenoordeel wordt in principe als vaststaand 

overgenomen bij de RIV-toets. Als deze toen voldoende bevonden werden, mag UWV ze bij de RIV-toets niet met terugwerkende kracht 

alsnog onvoldoende vinden. Dit tenzij het deskundigenoordeel evident onjuist blijkt. Bijvoorbeeld omdat het gebaseerd was op onvolledige 

of onjuist verkregen gegevens of wanneer er sprake is van nieuwe feiten. Dit afwijkende oordeel moet uiteraard beargumenteerd worden 

(bron: Werkwijzer Poortwachter). 
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In dit inleidende hoofdstuk beschrijven we binnen welk wettelijk kader UWV deskundigenoordelen toetst, welke soorten 

deskundigenoordelen er zijn en geven we een historisch overzicht van beleid rondom deskundigenoordelen. Vervolgens 

geven we aan waarom we dit onderzoek doen en welke vragen we gaan beantwoorden.  

 

1.1. Achtergrond bij de toetsing van het deskundigenoordeel 

In 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) ingevoerd. Deze wet omschrijft welke processtappen werkgever en 

werknemer moeten doorlopen als een werknemer zich ziek meldt en het verzuim langdurig dreigt te worden. Samen 

met de arbodienst of bedrijfsarts moet de werkgever zich inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan 

het werk te helpen. Tijdens het ziekteverzuim beoordeelt de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid en de 

re-integratiemogelijkheden van de werknemer en adviseert hij de werkgever over de wijze van re-integratie. Het komt 

voor dat werknemer of werkgever het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts over de 

arbeids(on)geschiktheid. Zij kunnen hierover dan aan UWV een deskundigenoordeel vragen. In de Beleidsregels 

beoordelingskader poortwachter staat dat een deskundigenoordeel als een goed middel wordt gezien om stagnatie in de 

re-integratie te voorkomen en partijen zo snel mogelijk stappen te laten ondernemen om uit de impasse te komen. 

Zowel werkgever als werknemer kunnen daarom een deskundigenoordeel aanvragen over de re-integratie. Bijvoorbeeld 

omdat het re-integratieproces vastloopt, werkgever of werknemer van mening verschillen over wat nodig en mogelijk is 

of wanneer de werkgever wil weten of zijn re-integratie-inspanningen voldoende zijn. Het recht op een onafhankelijk 

deskundigenoordeel van UWV is vastgelegd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), artikel 

32 en 32a. Bij UWV wordt een deskundigenoordeel uitgevoerd door een arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts. 

 

Vier typen deskundigenoordelen centraal 

Dit rapport gaat over de vier typen deskundigenoordelen die betrekking hebben op de eerste twee ziektejaren, ook wel 

de wachttijd voor de WIA genoemd: 

 (On)geschiktheid tot werken 

 Passende arbeid 

 Re-integratie-inspanningen van de werkgever 

 Re-integratie-inspanningen van de werknemer 

Deze vier soorten deskundigenoordelen kunnen zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd.  

 

Het deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken gaat over de vraag of bij de werknemer sprake is van ziekte 

of gebrek en zo ja, of hij zijn eigen werk (de bedongen arbeid) kan doen. 

Het deskundigenoordeel over passende arbeid beantwoordt de vraag of de door de werkgever aangeboden arbeid 

passend is, maar kan ook gaan over de vraag of door de werknemer aangewezen arbeid passend is en door de 

werkgever moet worden aangeboden.  

De werknemer kan een oordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever aanvragen als hij eraan twijfelt of 

deze adequaat zijn of als de werknemer van mening is dat er te weinig re-integratie-activiteiten worden ondernomen. 

De werkgever kan dit oordeel aanvragen als hij meent voldoende inspanningen te hebben gedaan, terwijl de 

werknemer deze mening niet deelt of wanneer de werkgever wil weten of de ingezette inspanningen volgens UWV 

voldoende zijn om tot een aanvaardbaar re-integratieresultaat te komen.  

Hetzelfde geldt voor het deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werknemer. De werknemer kan 

vragen of zijn eigen inspanningen voldoende zijn en de werkgever kan UWV vragen of de werknemer voldoende 

meewerkt aan zijn re-integratie. Voldoende of adequate re-integratie-inspanningen zijn alle doelgerichte inspanningen 

die in redelijkheid van een werkgever of werknemer verwacht kunnen worden. 

 

Uitgangspunten deskundigenoordeel 

Hieronder sommen we enkele belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden bij een deskundigenoordeel op: 

 Het deskundigenoordeel is geen formele beslissing. De aanvrager kan daarom geen bezwaar bij UWV maken 
tegen het oordeel.  

 Een deskundigenoordeel geeft alleen een standpunt over de situatie op dat moment en de periode daarvoor. 
Het deskundigenoordeel omvat geen advies over toekomstige re-integratie-inspanningen. 

 Voor deze deskundigenoordelen geldt een wettelijke afhandelingstermijn van twee weken (art. 32a, lid 3 

SUWI). In de praktijk hanteert UWV een doorlooptijd van vier weken. 

 Een werknemer is niet verplicht om mee te werken aan een onderzoek om tot een deskundigenoordeel te 
komen. Een werkgever is niet verplicht om iets te doen met het deskundigenoordeel.  

 Als het tot een WIA-aanvraag komt, neemt UWV het deskundigenoordeel mee bij de toetsing van het 
re-integratieverslag. De arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die het re-integratieverslag toetsen, 
nemen de bevindingen uit het deskundigenoordeel in beginsel over. Alleen als het deskundigenoordeel 
achteraf evident onjuist is, bijvoorbeeld omdat het gebaseerd was op onvolledige of onjuist verkregen 
gegevens of wanneer er sprake is van nieuwe feiten, hoeven ze het oordeel niet over te nemen.  

1. Inleiding 
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Eigenrisicodragers Ziektewet 

Uitzendkrachten en werknemers die ziek uit dienst gaan kunnen een beroep doen op de Ziektewet. Deze mensen 

duiden we aan als vangnetters, omdat de Ziektewet voor een vangnet zorgt als er geen werkgever meer is die hun loon 

bij ziekte moet doorbetalen. Wanneer de ex-werkgever (bij uitzendkrachten doelen we daarbij op de uitzendwerkgever) 

publiek verzekerd is voor de Ziektewet, is UWV verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering en re-integratie en heeft 

de ex-werkgever daarin geen verantwoordelijkheid meer. De betreffende vangnetters kunnen daarom ook geen 

deskundigenoordeel aanvragen. Als de ex-werkgever of het uitzendbedrijf eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, 

kunnen de betreffende vangnetters en werkgevers wel een deskundigenoordeel aanvragen. Zij kunnen echter slechts 

drie van de vier typen deskundigenoordelen aanvragen: een oordeel over de passendheid van de aangeboden of 

aangewezen arbeid en over de re-integratie-inspanningen van de werkgever of werknemer. 

 

1.2. Casusbeschrijvingen 

In deze paragraaf geven we aan de hand van casusbeschrijvingen voorbeelden van verschillende situaties waarin een 

deskundigenoordeel werd aangevraagd:  

 Of de werknemer zijn eigen werk weer volledig kan doen (box 1.1). 

 Of de door werkgever aangeboden of door werknemer aangewezen arbeid passend is voor de werknemer 
(box 1.2). 

 Of de werkgever voldoende heeft ondernomen voor de re-integratie van de werknemer (box 1.3). 

 Of de werknemer genoeg heeft ondernomen voor zijn re-integratie (box 1.4). 

 

Box 1.1 Casusbeschrijving deskundigenoordeel (on)geschiktheid tot werken 

Een 57-jarige vrouw vraagt aan UWV een deskundigenoordeel (DO) aan om te beoordelen of zij arbeidsongeschikt is. Zij werkte als 
maatschappelijk werkster voor 36 uur per week. Zij meldde zich ziek wegens energetische beperkingen en klachten met betrekking tot 
haar mentale belastbaarheid. De bedrijfsarts meldt dat er geen reden is om aan te nemen dat mevrouw haar werk niet meer volledig kan 
doen. Mevrouw is het hier niet mee eens en vraagt een deskundigenoordeel aan bij UWV.  

 

Oordeel: De verzekeringsarts doet zelf onderzoek en oordeelt dat er een onderliggende stoornis is met betrekking tot de mentale 

belastbaarheid die een volledige werkhervatting in de weg zit. De werknemer is ongeschikt tot werken. 

 

Box 1.2 Casusbeschrijving deskundigenoordeel aangeboden of aangewezen passende arbeid 

Werknemer X en zijn werkgever zijn het niet eens over de mate waarin het aangeboden werk passend is. Het betreft een 37-jarige man 
die voor zijn ziekte werkte als operator voor 40 uur per week. Werknemer X doet nu aangepast werk, maar acht dit te zwaar. De 
werkgever ziet het als onwil van de betrokkene. Werknemer X vraagt een deskundigenoordeel aan met de vraag of het huidige werk 
passend is. 

-  Voornaamste taken aangepast werk: aansturen, proces bewaken, storingen verhelpen, monsters nemen, vegen. 

- Beperkingen vastgesteld door bedrijfsarts: moeite met staan, buigen, tillen en lopen. 

- Beperkingen aangevuld door verzekeringsarts UWV: er zijn niet alleen fysieke beperkingen, maar ook psychische componenten zoals 
aangewezen zijn op voorspelbare werksituatie; zonder veelvuldige storingen; zonder verhoogd persoonlijk risico; kan emotionele 
problemen van anderen niet hanteren; moeite met omgang met conflicten; is beperkt in samenwerking; geen direct contact met 
patiënten/hulpbehoevenden mogelijk; werk zonder leidinggevende aspecten. 

- Werkplekonderzoek: De werkgever gaf aan dat mensen met aangepaste werkzaamheden pauzes kunnen nemen zonder dat het 
werkproces wordt vertraagd/stilgelegd. Ook gaf de werkgever aan dat werknemer X uit zichzelf geregeld taken uitvoert die buiten het 
aangepaste werk vallen. 

 

Oordeel: Gezien de vastgestelde belastbaarheid van zowel de bedrijfsarts als de verzekeringsarts en het werkplekonderzoek moet 
worden geconcludeerd dat meneer X in staat moet zijn om de aangeboden passende arbeid te verrichten. Uit het werkplekonderzoek 

blijkt dat werknemer X taken verricht die buiten de aangeboden arbeid horen.  

 

Box 1.3 Casusbeschrijving deskundigenoordeel voldoende re-integratie-inspanningen werkgever 

In het kader van de Wet verbetering poortwachter vraagt werkgever X een deskundigenoordeel over zijn re-integratie-inspanningen. Het 
gaat om een 42-jarige man die werkte als persoonlijk begeleider voor 36 uur per week. Uit het re-integratieverslag blijkt dat zijn 
werknemer sinds de eerste ziektedag is begeleid door de bedrijfsarts. Er is een probleemanalyse opgesteld en een plan van aanpak 
gemaakt. Al vroeg in het re-integratieproces gaf de bedrijfsarts aan dat zijn werknemer niet in zijn oude werk kon terugkeren en is een 
arbeidsdeskundige ingeschakeld die hem structureel heeft laten re-integreren in ander passend werk in de eigen organisatie. In dit 
andere passende werk komt zijn arbeidsongeschiktheidspercentage uit op 10,76%. 

 

Oordeel: werkgever X heeft voldoende ondernomen, omdat de werknemer is herplaatst in ander passend werk bij de eigen werkgever.  
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Box 1.4 Casusbeschrijving deskundigenoordeel voldoende re-integratie-inspanningen werknemer 

Naar aanleiding van een terugkoppeling van de bedrijfsarts vraagt werkgever X een deskundigenoordeel aan om te beoordelen of 
mevrouw X (58 jaar) voldoende re-integratie-inspanningen levert om weer aan het werk te komen. Bedrijfsarts adviseerde mevrouw X 
multidisciplinaire therapie. Mevrouw X zag hier de meerwaarde niet van in en heeft dit besproken met de revalidatiearts. Mevrouw X zou 
aan haar huisarts ook nog een second opinion vragen. De bedrijfsarts adviseerde werkgever X om een deskundigenoordeel aan te vragen 
als een dergelijke second opinion niet plaatsvindt. 

 

Oordeel: De verzekeringsarts concludeert dat de acties die mevrouw X heeft ondernomen in haar herstel als voldoende kunnen worden 
aangemerkt. Nergens blijkt uit dat mevrouw X niet voldoende zou meewerken aan haar re-integratie. Het feit dat zij in overleg met haar 
behandelaar de ene behandeling verkiest boven een andere kan niet tot de conclusie leiden dat zij niet adequaat wordt behandeld of dat 

zij haar herstel hierdoor zou vertragen.  

 

1.3. Beleidshistorie 

Sinds 2002 zijn werkgevers en werknemers op grond van de Wet verbetering poortwachter samen verantwoordelijk 

voor de re-integratie van een werknemer die door ziekte zijn eigen werk niet meer kan doen. Deze wet maakt het 

mogelijk voor een werkgever of werknemer om een verzoek te doen aan UWV om een onderzoek in te stellen naar en 

een oordeel te geven over het bestaan van (on)geschiktheid tot werken, de passendheid van de aangeboden of 

aangewezen arbeid en de vraag of de werkgever of werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd 

om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.3 Een aantal beleidswijzigingen hebben zich sinds die tijd 

voorgedaan: 

 Per 1 januari 2004 is de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte ingevoerd. Deze wet 
versterkt de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer voor de aanpak van het ziekteverzuim. 
De kern van deze wet ligt in het versterken van financiële prikkels: werkgevers worden twee jaar lang 
verantwoordelijk voor loondoorbetaling en het loon van werknemers bedraagt ten minste 70% van hun 
laatst verdiende loon.4 Pas na deze twee jaar is er recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor die 

datum was de werkgever één jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling; na afloop ervan kon een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering worden aangevraagd. 

 In 2005 wordt het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2002 ingetrokken.5 De prijs van een 
deskundigenoordeel is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
vastgesteld op € 50 met als argument dat op deze manier voorkomen wordt dat werkgevers en werknemers 
vanwege de kosten een drempel ondervinden bij het doen van een aanvraag. Voor 2005 waren de kosten 

voor een werkgever € 350 per aanvraag en voor een werknemer € 25. 

 In 2013 wordt het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 ingetrokken en gaat de Beleidsregel 
kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 6gelden. De prijs van een deskundigenoordeel is verhoogd voor 
werkgevers tot € 400 per aanvraag en € 100 voor werknemers. Het ministerie van SZW achtte het wenselijk 
het deskundigenoordeel kostendekkender te maken en op deze wijze een bezuinigingsdoelstelling te halen.7 

 De minister van SZW acht het ongewenst dat de wijziging in het ontslagrecht leidt tot hogere 
administratieve lasten voor werkgevers en is van oordeel dat UWV de hier bedoelde deskundigenoordelen 
kosteloos zou moeten verstrekken. De Beleidsregel aanvraag deskundigenoordeel 2013 zijn daarom 
gewijzigd in die zin dat werkgevers niet meer betalen voor een deskundigenoordeel over de nakoming door 
de werknemer van zijn verplichtingen bij ziekte of het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de arbeid 
wegens ziekte. Voorwaarde is wel dat de werkgever dit deskundigenoordeel aanvraagt voor een 
ontslagprocedure bij de kantonrechter die aanvangt op of na 1 juli 2015.8 

 De divisie Sociaal Medische Zaken heeft in 2018 twee beleidsaanpassingen doorgevoerd in het proces om te 
komen tot een deskundigenoordeel: 

1. Bij een aanvraag van een DO door de werkgever moet ook de informatie geleverd worden die betrekking 
heeft op de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Voor het complementeren van de 
aanvraag geldt een termijn van vijf werkdagen. Aanvragen door werkgever worden afgewezen als niet 
alle noodzakelijke informatie binnen de gestelde termijn geleverd wordt. 

2. Voorheen werden aanvragen door werkgevers afgewezen die in de laatste zes maanden voor einde 
wachttijd binnenkwamen, omdat er geen tijd overbleef om de aangegeven re-integratie uit te voeren. Dit 
‘zesmaandenbeleid’ is komen te vervallen na een rechterlijke uitspraak. Deze aanvragen moeten nu dus 
worden behandeld, tenzij er al een WIA-aanvraag is gedaan. Een aanvraag voor een deskundigenoordeel 
over de re-integratie-inspanningen van de werkgever wordt niet meer in behandeling genomen als de 
WIA-aanvraag al binnen is. Dat heeft namelijk geen zin omdat UWV bij het re-integratieverslag hetzelfde 
toetst. 

 

                                                 
3 https://www.st-ab.nl/wetsuwior2bkad02.htm 
4 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/29231_wet_verlenging 
5 https://www.st-ab.nl/wetsuwior2bkad05.htm 
6 https://wetten.overheid.nl/BWBR0032639/2013-01-01/0  
7 Bruins, B.J. (2012). Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013. In Staatscourant nr. 27131. 
8 Bruins, B.J. (2015). Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013. In Staatscourant nr. 24293. 

https://www.st-ab.nl/wetsuwior2bkad02.htm
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/29231_wet_verlenging
https://www.st-ab.nl/wetsuwior2bkad05.htm
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Opvattingen over beleid 

De Stichting van de Arbeid heeft haar bezwaren uitgesproken tegen de tariefverhoging van het deskundigenoordeel in 

2013. Zij is van mening dat deze prijsstijging zodanige financiële drempels oplevert dat de toegankelijkheid tot en het 

gebruik van een deskundigenoordeel in onaanvaardbare mate worden beperkt. De stichting verwacht dat de 

re-integratie van werknemers door deze prijsstijging stagneert, wat de werking van de Wet verbetering poortwachter 

om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te beperken negatief beïnvloedt. Zij verwacht dat een 

deskundigenoordeel juridische trajecten kan voorkomen, omdat het de kans op een succesvolle oplossing vergroot 

waardoor een meningsverschil niet uitgroeit tot een conflict.9 

 

Uit een ouder onderzoek van Stichting De Ombudsman komt het signaal naar voren dat werkgevers in de praktijk niet 

veel doen met de uitkomst van een deskundigenoordeel. Dit zou volgens de stichting ten koste gaan van de 

werknemerspositie. Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat de werknemer in meer dan de helft van de 

gevallen gelijk krijgt bij een deskundigenoordeel.10 

 

1.4. Doelstelling  

Er is nog weinig bekend over deskundigenoordelen binnen UWV. Dit rapport geeft meer inzicht in de ontwikkeling van 

het aantal deskundigenoordelen, de uitkomst, de aanvragers en de relatie ervan met WIA-claimbeslissingen en 

opgelegde verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting.  

 

De hoofdvragen van dit rapport zijn als volgt: 

 Hoe ontwikkelen de aantallen van de vier typen deskundigenoordelen zich tussen 2012 en 2019 in relatie tot 
beleidswijzigingen?  

 Wie zijn de aanvragers (werkgever of werknemer), welke kenmerken hebben ze en wat is het oordeel van 
UWV? 

 Wat is de timing van de deskundigenoordelen en hoe vaak worden volgtijdelijke meerdere typen 
deskundigenoordelen aangevraagd? 

 Hoe vaak volgt op een deskundigenoordeel een WIA-claimbeslissing? En omgekeerd: aan hoeveel 
WIA-claimbeslissingen ging een deskundigenoordeel vooraf? Zijn er hierbij verschillen in 
achtergrondkenmerken van werkgever, werknemer zelf, type deskundigenoordeel, uitkomst en aanvragende 
partij? 

 Hoe vaak volgt op een deskundigenoordeel een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (VLV)? En 
omgekeerd: aan hoeveel WIA-claimbeslissingen ging een VLV vooraf? Zijn er hierbij verschillen in 

achtergrondkenmerken van werkgever, werknemer zelf, type deskundigenoordeel, uitkomst en aanvragende 
partij? 

 

Begrenzing 

Dit onderzoek geeft zicht op de uitkomst van de deskundigenoordelen, maar niet op de mate waarin het oordeel heeft 

geleid tot opvolging door de werkgever en de werknemer. UWV legt dit namelijk niet vast. Alleen als na het 

deskundigenoordeel een WIA-claimbeslissing volgt, is de mate van opvolging te herleiden uit het verslag van de toetsing 

van het re-integratieverslag. Om deze informatie te ontsluiten, zou aanvullend dossieronderzoek nodig zijn.  

 

1.5. Methode 

Voor dit onderzoek hebben we administratieve gegevens uit verschillende systemen gecombineerd. Er is een koppeling 

gemaakt tussen de registraties van beoordeelde deskundigenoordelen (periode 2012 t/m 2019), van de 

WIA-claimbeslissingen (2013 t/m 2019) en de verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting zoals geaccordeerd 

door de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) (2013 t/m 2019). Daarnaast is gebruikgemaakt van de 

polisadministratie dienstverbanden en van de 42-weeksmeldingen om ontbrekende informatie te krijgen over het 

loonheffingsnummer van de werkgever (nodig om werkgeverskenmerken te achterhalen en de datum van de eerste 

ziektedag te verkrijgen). 

 

                                                 
9 https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2012/verhoging-tarief-deskundigenoordeel-uwv.pdf 

10 https://www.yumpu.com/nl/document/read/20062436/het-deskundigenoordeel-vrijwillig-maar-niet-de-ombudsman 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/20062436/het-deskundigenoordeel-vrijwillig-maar-niet-de-ombudsman
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In paragraaf 2.1 tonen we de ontwikkeling in aantallen van 2012 tot en met 2019, paragraaf 2.2 beschrijft de uitkomst 

van de deskundigenoordelen en paragraaf 2.3 de aanvragende partij (werkgever of werknemer). Paragraaf 2.4 

beschrijft enkele achtergrondkenmerken van de werkgevers en werknemers die een deskundigenoordeel aanvragen of 

over wie dit oordeel wordt aangevraagd. Paragraaf 2.5 laat zien in hoeverre er volgtijdelijk meerdere 

deskundigenoordelen worden aangevraagd over de situatie rond een zieke werknemer en paragraaf 2.6 beschrijft de 

timing van de aanvraag, bezien vanaf de eerste ziektedag.  

 

De cijfers in dit rapport betreffen uitsluitend de aanvragen voor deskundigenoordelen die tot een uitkomst ofwel oordeel 

hebben geleid (zie box 2.1). Als we het – voor de leesbaarheid – hebben over aanvragen van deskundigenoordelen 

bedoelen we steeds uitsluitend de deskundigenoordelen waarover UWV een uitspraak heeft gedaan. Daar waar met 

datums gewerkt wordt, betreft het de datum waarop UWV het oordeel afgeeft. 

 

2.1. Aantallen deskundigenoordelen 

In 2013 daalt het aantal aangevraagde deskundigenoordelen sterk ten opzichte van het jaar ervoor: van 17.600 naar 

12.100 (zie figuur 2.1 en tabel 2.1). Dit heeft te maken met een forse prijsverhoging. Voorheen mochten de kosten 

geen drempel vormen om een aanvraag te doen, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid achtte het 

wenselijk het deskundigenoordeel meer kostendekkend te maken (zie paragraaf 1.3). Vergelijken we het aantal 

aanvragen van vóór de prijsstijging met het aantal in 2019, dan is de daling het grootst voor de deskundigenoordelen 

over (on)geschiktheid tot werken en passende arbeid. Het aantal deskundigenoordelen over de 

re-integratie-inspanningen van de werkgever ligt na een aanvankelijke daling in 2013 nu weer dicht in de buurt van het 

aantal in 2012 (8.100 in 2019 versus 9.300 in 2012). Dit is ook het meest aangevraagde type deskundigenoordeel: in 

2019 betreft het 71% van de deskundigenoordelen. De overig drie typen maken elk grofweg 10% van de 

deskundigenoordelen uit. In 2017 is de nieuwe Arbowet ingevoerd, met daarin opgenomen de mogelijkheid om een 

second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Vanaf 2017 zien we een relatief scherpe daling van het aantal 

deskundigenoordelen over geschiktheid tot werken. Mogelijk kiezen werknemers en werkgevers sinds 2017 steeds 

vaker voor een second opinion bij een andere bedrijfsarts in plaats van voor een deskundigenoordeel van UWV. 

 

Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal deskundigenoordelen 2012–2019 
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2. Wat kenmerkt de aanvragers? 
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Box 2.1 Verantwoording aantallen deskundigenoordelen in dit rapport 

 

In het rapport zijn alleen de beoordeelde deskundigenoordelen meegenomen. Dit wijkt af van het aantal aangevraagde 
deskundigenoordelen, waarover in ons jaarverslag gerapporteerd wordt, omdat daar ook de deskundigenoordelen zijn meegeteld 
die niet tot een oordeel hebben geleid. De beoordeelde deskundigenoordelen in dit onderzoek beslaan zo’n 80% van de aanvragen 
die in de jaarverslagen geteld worden. Een reden dat UWV een DO-aanvraag niet in behandeling neemt, is bijvoorbeeld dat de 
werkgever de verplichte stukken niet heeft meegestuurd. De aanvragen die niet tot een oordeel komen, vallen buiten de scope van 
dit onderzoek.  

 

 

2.2. Uitkomst van de deskundigenoordelen 

Wat is de uitkomst van de deskundigenoordelen? In gemiddeld 73% van de gevallen beoordeelt een arbeidsdeskundige 

dat de werkgever voldoende heeft ondernomen om zijn (zieke) werknemer te laten re-integreren (zie tabel 2.1). De 

re-integratie-inspanningen van de werknemer worden in gemiddeld 64% van de gevallen voldoende bevonden. 

Daarnaast beoordeelt UWV in iets meer dan de helft van de gevallen (56%) dat het aangeboden of aangewezen werk 

passend is voor de zieke werknemer. Een substantieel deel blijkt dus niet-passend. De verzekeringsarts beoordeelt of 

een werknemer geschikt is voor het oorspronkelijke werk. In iets meer dan de helft van de gevallen (55%) oordeelt een 

verzekeringsarts dat de werknemer wegens ziekte ongeschikt is om zijn werk uit te voeren. Dit aandeel steeg tussen 

2012 en 2019 geleidelijk van 54% naar 62%. 

 

Tabel 2.1 Aantal beoordeelde deskundigenoordelen per jaar, naar uitkomst 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

(On)geschiktheid tot werken 4.027 2.750 2.318 2.121 2.076 1.762 1.375 1.132 17.561 

Waarvan geschikt bevonden 46% 45% 48% 44% 43% 45% 42% 38% 45% 

Waarvan ongeschikt bevonden 54% 55% 52% 56% 57% 55% 58% 62% 55% 

                    

Passende arbeid 2.407 1.970 1.749 1.586 1.584 1.508 1.260 1.047 13.113 

Waarvan passend bevonden 58% 57% 58% 57% 55% 55% 55% 52% 56% 

Waarvan niet-passend bevonden 42% 43% 42% 43% 45% 45% 45% 48% 44% 

                    

Re-integratie-inspanningen 
werkgever 

9.294 6.217 5.542 6.162 6.486 7.002 7.615 8.109 56.427 

Waarvan voldoende bevonden 69% 69% 72% 75% 75% 75% 75% 76% 73% 

Waarvan onvoldoende bevonden 31% 31% 28% 25% 25% 25% 25% 24% 27% 

                    

Re-integratie-inspanningen 
werknemer 

1.849 1.205 1.074 1.022 1.055 1.100 1.006 1.014 9.325 

Waarvan voldoende bevonden 65% 62% 64% 67% 60% 63% 65% 64% 64% 

Waarvan onvoldoende bevonden 35% 38% 36% 33% 40% 37% 35% 36% 36% 

                    

Totaal 17.577 12.142 10.683 10.891 11.201 11.372 11.256 11.302 96.426 

 

 

2.3. Aanvrager van het deskundigenoordeel 

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Werkgevers doen dit vaker dan 

werknemers: 62% versus 38% (figuur 2.2, vijfde balk). Het verschilt per type deskundigenoordeel wie de meest 

aanvragende partij is. Deskundigenoordelen die gaan over (on)geschiktheid tot werken en passende arbeid worden in 

de meeste gevallen aangevraagd door de werknemer (84% en 76%). Bij re-integratie-inspanningen is het precies 

andersom. Deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever of over de re-

integratie-inspanningen van de werknemer worden het vaakst door werkgevers aangevraagd (86% en 59%). Tabel 2.2 

geeft de aantallen per kalenderjaar weer. Daarin is te zien dat in 2019 werkgevers in totaal 8.200 en werknemers 3.100 

deskundigenoordelen aanvroegen. 
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Figuur 2.2 Aanvrager per type deskundigenoordeel, gemiddeld over 2012 t/m 2019 

 

 

 

Tabel 2.2 Beoordeelde deskundigenoordelen per jaar, naar aanvragende partij, 2012 t/m 2019 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

(On)geschiktheid tot werken 4.027 2.750 2.318 2.121 2.076 1.762 1.375 1.132 17.561 

Werkgever vraagt aan 838 427 331 282 293 218 230 148 2.767 

Werknemer vraagt aan 3.189 2.323 1.987 1.839 1.783 1.544 1.145 984 14.794 

            

Passende arbeid 2.407 1.970 1.749 1.586 1.584 1.508 1.260 1.047 13.113 

Werkgever vraagt aan 805 421 343 379 333 312 307 266 3.166 

Werknemer vraagt aan 1.602 1.548 1.406 1.208 1.251 1.196 953 782 9.946 

                   

Re-integratie-inspanningen 
werkgever 

9.294 6.217 5.542 6.162 6.486 7.002 7.615 8.109 56.427 

Werkgever vraagt aan 8.085 5.196 4.644 5.225 5.567 6.054 6.749 7.263 48.783 

Werknemer vraagt aan 1.208 1.021 898 937 919 948 866 846 7.643 

          

Re-integratie-inspanningen 
werknemer 

1.849 1.205 1.074 1.022 1.055 1.100 1.006 1.014 9.325 

Werkgever vraagt aan 1.428 723 618 580 540 549 501 546 5.485 

Werknemer vraagt aan 422 483 456 442 515 551 505 468 3.842 

                    

Totaal 17.577 12.142 10.683 10.892 11.201 11.372 11.256 11.303 96.426 

Werkgever vraagt aan 11.156 6.767 5.936 6.466 6.733 7.133 7.787 8.223 60.201 

Werknemer vraagt aan 6.421 5.375 4.747 4.426 4.468 4.239 3.469 3.080 36.225 

 

Reacties op prijsstijging van werkgevers en werknemers 

Tabel 2.2 laat ook zien hoe werknemers en werkgevers afzonderlijk reageerden op de prijsstijging van de 

deskundigenoordelen die in 2013 inging. Daarbij verachtvoudigde de prijs voor werkgevers (van € 50 naar € 400) en 

verdubbelde die voor werknemers (van € 50 naar € 100). Bij werkgevers was de daling van deskundigenoordelen over 

(on)geschiktheid tot werken sterker dan bij werknemers. Datzelfde geldt voor de vraag of de aangeboden of 

aangewezen arbeid passend is. De vraag of de re-integratie-inspanningen op koers liggen, had minder te lijden onder 

de prijsstijging. Aanvankelijk wel bij werkgevers, maar dat trok weer langzaam bij. Op werknemers had de prijsstijging 

aanvankelijk een beperkt effect. Een deskundigenoordeel over de inspanningen van de werknemer werd na de 

prijsstijging fors minder aangevraagd door werkgevers; de werknemers lieten zich echter niet weerhouden door de 

hogere kosten: dat aantal aanvragen steeg juist.   
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Uitkomst deskundigenoordeel versus aanvragende partij 

Maakt het voor het oordeel van UWV uit wie de aanvrager is van het deskundigenoordeel? Voor het antwoord op deze 

vraag kijken we naar de gemiddelden over de periode 2012–2019 (zie figuur 2.3). Als het deskundigenoordeel gaat om 

(on)geschiktheid tot werken, blijkt de aanvrager er weinig toe te doen. Dit type deskundigenoordeel wordt, zoals figuur 

2.2 laat zien, meestal aangevraagd door de werknemer. In die situatie krijgt 45% als uitkomst dat de werknemer 

geschikt is om te werken. Als de werkgever de aanvrager is, ligt dit iets lager (42%). Ook het oordeel over passende 

arbeid wordt meestal aangevraagd door de werknemer. In 54% van deze gevallen oordeelt UWV dat de aangewezen 

arbeid passend is. Als de werkgever de aanvrager is, blijkt dit iets vaker het geval, namelijk bij 62%. De meeste 

deskundigenoordelen betreffen de vraag of de re-integratie-inspanningen van de werkgever tot op dat moment 

voldoende zijn. Meestal is dan ook de werkgever de aanvrager. In die gevallen blijkt het oordeel van UWV ook vaak 

positief: in 78% van de gevallen zijn de inspanningen voldoende. Als de werknemer de aanvrager is, oordeelt UWV veel 

minder vaak positief: in 44% worden de inspanningen van de werkgever als voldoende beoordeeld. Deze uitkomsten 

suggereren dat de werkgever het DO aanvraagt om bevestiging te krijgen dat hij op het goede spoor zit en de 

werknemer om bevestiging te krijgen dat de werkgever niet op het goede spoor zit. Bij de vraag naar de re-integratie-

inspanningen van de werknemer zijn de verschillen weer klein: als de werkgever de aanvrager is, blijkt 62% voldoende, 

als de werknemer de aanvrager is 67%. 

 

Figuur 2.3 Uitkomst deskundigenoordeel naar uitvragende partij, gemiddeld over 2012 t/m 2019 

 
 

 

2.4. Kenmerken van aanvragers 

 

Box 2.2 Verantwoording vergelijkingsgroep deskundigenoordeel 

 

Om de kenmerken van de DO-aanvragers in perspectief te plaatsen, hebben we een vergelijkingsgroep nodig. Bij een 
deskundigenoordeel gaat het meestal om langdurig ziekteverzuim. Idealiter vergelijken we werkgevers en werknemers die een 
deskundigenoordeel aanvragen dus met de rest van de (werkgevers van) langdurig zieke werknemers. Over langdurig zieke 
werknemers in het algemeen is echter weinig informatie. We kiezen daarom voor een pragmatische oplossing en vergelijken ze met 
een groep waarover UWV ook informatie heeft, namelijk de WIA-aanvragers. Hieronder verstaan we de WIA-aanvragers die een 
claimbeslissing hebben gekregen (dus niet werknemers die ten onrechte een beroep op de WIA deden of de aanvraag introkken). 
Daarbij kijken we alleen naar de WIA-claimbeslissingen van werknemers, niet naar die van vangnetters. Het is namelijk niet goed 
mogelijk binnen het vangnet de eigenrisicodragers Ziektewet te herkennen. Dit is overigens slechts een kleine groep (we schatten 
het op 5% van de deskundigenoordelen), die de kenmerken daarom slechts in geringe mate kan beïnvloeden. Voor de vergelijking 
op kenmerken beperken we ons tot de deskundigenoordelen uit de periode 2013–2018 en de WIA-beoordelingen van 2014–2019. 
Gemiddeld vindt een WIA-beslissing namelijk een jaar na een deskundigenoordeel plaats, vandaar dat we daar een jaar verder 
moeten kunnen kijken. De reden om de deskundigenoordelen van 2012 niet mee te nemen, is dat we voor het WIA-
vergelijkingsjaar 2013 niet de bijbehorende werkgeversinformatie beschikbaar hebben. 

 

Verschillen in leeftijd en geslacht werknemers 

De gemiddelde leeftijd van de werknemers over wie een deskundigenoordeel is afgegeven, is ruim 47 jaar en 29% is 

55 jaar of ouder. Ze zijn daarmee jonger dan de WIA-aanvragers. Daar is de gemiddelde leeftijd namelijk 50 jaar en is 

41% 55 jaar of ouder. Er is geen verschil in geslacht van de werknemer tussen de DO-aanvragen en de 

WIA-claimbeslissingen: zo’n 55% betreft een vrouw (zie tabel 2.3).  
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Verschillen in bedrijfstak, bedrijfsomvang en eigenrisicodragerschap WGA 

Vergeleken met de WIA-claimbeslissingen wordt er in de bedrijfstak financiële dienstverlening relatief vaak een 

deskundigenoordeel gevraagd. In de bedrijfstakken gezondheid en overheid overig (= alle overheid behalve onderwijs) 

vraagt men relatief weinig deskundigenoordelen aan vergeleken met de WIA-claimbeslissingen (zie tabel 2.3). Bij de 

overige bedrijfstakken zijn de deskundigenoordelen en WIA-claimbeslissingen in ongeveer dezelfde verhouding.  

Ruim de helft van de WIA-claimbeslissingen (51%) betreft een bedrijf met meer dan 500 werknemers. Vanuit deze 

grote bedrijven komen naar verhouding weinig aanvragen voor deskundigenoordelen (42%). Bij de overige vier 

onderscheiden grootteklassen (1-10, 11-25, 26-100 en 101-500 werknemers) vindt in verhouding tot het aandeel 

WIA beoordelingen juist vaak een deskundigenoordeel plaats. Werkgevers die eigenrisicodrager (ERD) zijn voor de WGA 

en hun werknemers vragen naar verhouding iets vaker een deskundigenoordeel aan dan publiek verzekerden. 

 

Tabel 2.3 Vergelijking van deskundigenoordelen met WIA-claimbeslissingen op kenmerken van 

werknemers en werkgevers 

Deskundigenoordelen zijn gemiddelden over 2013 t/m 2018, de WIA-claimbeslissingen over 2014 t/m 2019. 

Kenmerk Deskundigenoordelen  WIA-claimbeslissingen 

Leeftijd werknemer    

< 25 jaar 2% 1% 

25-34 jaar 16% 10% 

35-44 jaar 23% 18% 

45-54 jaar 31% 30% 

> 55 jaar 29% 41% 

   

Gemiddelde leeftijd (jaren) 47,3 49,8 

      

Geslacht werknemer     

Man 45% 44% 

Vrouw 55% 56% 

      

Bedrijfstak werknemer     

A Landbouw, visserij, voeding 4% 4% 

B Bouw en hout 3% 3% 

C Industrie sec 11% 11% 

D Winkelbedrijf en groothandel 13% 12% 

E Transport 6% 6% 

F Financiële dienstverlening 12% 9% 

G Uitzendbedrijven 1% 2% 

H Gezondheid 20% 23% 

I Overheid onderwijs 7% 7% 

J Overheid overig 8% 12% 

K Overig bedrijf en beroep  10% 11% 

     

Bedrijfsomvang werkgever   

1-10 werknemers 10% 9% 

11-25 werknemers 9% 8% 

26-100 werknemers 16% 14% 

101-500 werknemers 22% 19% 

> 500 werknemers 42% 51% 

     

Herkomstgroep WGA   

Eigenrisicodragers WGA 41% 39% 

Geen ERD 59% 61% 

     

Totaal 67.546 177.621 
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2.5. Meerdere deskundigenoordelen in zelfde ziekteperiode 

Werknemers en werkgevers kunnen binnen de eerste 104 ziekteweken meerdere deskundigenoordelen aanvragen. Dit 

kan dan een ander type deskundigenoordeel betreffen, of – bij hetzelfde type – over nieuwe feiten of een nieuwe 

periode gaan. Denk bijvoorbeeld aan de adequaatheid van de vervolgstappen genomen na het eerdere 

deskundigenoordeel. UWV geeft over een specifieke situatie echter maar één keer een deskundigenoordeel. 

 

Hoe vaak komt het voor dat in eenzelfde ziekteperiode meerdere deskundigenoordelen worden aangevraagd? Zit er een 

verschil in aanvrager bij twee of meer deskundigenoordelen? En zijn er bepaalde combinaties van typen 

deskundigenoordelen die volgtijdelijk vaak voorkomen? Om deze vragen te beantwoorden, kijken we naar de 

deskundigenoordelen van werknemers die zich ziek hebben gemeld in de periode 2012–2017 (zie box 2.3). 

 

Box 2.3  Bepaling volgtijdelijkheid en timing van deskundigenoordelen 

Om uitspraken over de timing of de volgtijdelijkheid van deskundigenoordelen te doen, moeten we de datum van de eerste ziektedag 
kennen. Alleen dan kunnen we bepalen of deskundigenoordelen rond een bepaalde werknemer ook bij dezelfde ziekteverzuimperiode 
horen. Deze datum is helaas niet rechtstreeks beschikbaar voor onze analyse: de datum van de eerste ziektedag wordt ofwel geheel niet 
vastgelegd in het betreffende registratiesysteem (SMF), ofwel niet weggeschreven naar het daaruit afgeleide universe waaruit we onze 
gegevens betrekken (SMF basis universe). We herleiden daarom deze datum door koppeling aan andere informatiebronnen. In de eerste 
plaats kijken we of er een 42-weeksmelding bekend is van de werknemers met een deskundigenoordeel. Zijn er meerdere van deze 
meldingen, dan kijken we naar de meest recente. Voor 75% van de werknemers met een deskundigenoordeel blijkt een 
42-weeksmelding bekend en daarmee de eerste ziektedag. Bij de ontbrekende 25% kijken we of er wel een WIA-claimbeslissing bekend 
is. Dit is bij een derde van de betreffende werknemers het geval. Zijn er meerdere WIA-claimbeslissingen, dan kijken we naar de meest 
recente. Bij deze werknemers gaan we er – als benadering – van uit dat de eerste ziektedag 23 maanden voor de WIA-claimbeslissing 
ligt. Het aantal werknemers waarvan we de eerste ziektedag kennen, komt zo op 83%. We bekijken vervolgens alleen de 
deskundigenoordelen die binnen 24 maanden na deze herleide eerste ziektedag ingediend worden. We beperken de analyse rond 
volgtijdelijkheid en timing tot werknemers met een eerste ziektedag gelegen tussen 1 januari 2012 en 31 december 2017, omdat we 
deskundigenoordelen tot twee jaar daarna (31 december 2019) moeten kunnen volgen. In die periode vonden we 3.500 situaties waarin 

twee of meer deskundigenoordelen werden aangevraagd binnen één verzuimperiode. 

 

Meestal blijft het in een ziekteperiode bij één deskundigenoordeel 

In de periode 2012 t/m 2017 zien we bij 92% van de werknemers maar één deskundigenoordeel per ziekmelding. Bij 

7% zijn er twee deskundigenoordelen, bij 1% drie en bij 0,1% vier of vijf deskundigenoordelen. Als het bij één 

deskundigenoordeel per ziekmelding bleef, was voor 73% de werkgever de aanvrager.  

 

Bij twee deskundigenoordelen is relatief vaak de werknemer als aanvrager betrokken 

Wie is de aanvragende partij als er meer dan één deskundigenoordeel wordt aangevraagd? Voor het antwoord op deze 

vraag kijken we voor de eenvoud alleen naar de eerste twee deskundigenoordelen. Dan blijkt dat in 78% van de 

gevallen de werknemer de aanvrager is van minimaal één deskundigenoordeel: in 22% vraagt de werknemer zowel het 

eerste als het tweede deskundigenoordeel aan, in 31% alleen het eerste en in 25% alleen het tweede. In minder dan 

een kwart van de gevallen (23%) is het de werkgever die beide deskundigenoordelen aanvraagt. Ter vergelijking: 

tussen 2012 en 2017 werd 60% van alle deskundigenoordelen door de werkgever aangevraagd. 

 

Combinaties bij meerdere deskundigenoordelen 

Tabel 2.4 laat alle combinaties van eerste en tweede deskundigenoordeel in detail zien. In de rijen staan de eerst 

gevraagde deskundigenoordelen, in de kolommen de tweede. De letter verwijst naar de combinatie van type 

deskundigenoordeel en aanvragende partij. Bij de kolomkopjes staat vanwege ruimtegebrek alleen de letter (A t/m H). 

Het bij de letter horende label staat in de eerste kolom.  

Alle mogelijke combinaties tussen eerste en tweede deskundigenoordelen komen in meer of mindere mate voor. 

Grofweg een derde van de eerste en tweede DO’s (29% en 34%) gaat om de vraag van de werkgever of zijn 

re-integratie-inspanningen voldoende zijn. In 7% van alle gevallen gaat zowel het eerste als het tweede DO over deze 

vraag (zie het groene percentage waar rij E en kolom E elkaar kruisen), wat betekent dat er nieuwe feiten of 

omstandigheden moeten zijn ontstaan of dat het om een andere periode gaat. Deskundigenoordelen van de werknemer 

over zijn geschiktheid tot werken worden relatief vaak als eerste gevraagd (19% versus 11%); deskundigenoordelen 

van de werknemer over zijn inspanningen relatief vaak als tweede (5% versus 9%).  
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Tabel 2.4 Combinaties van eerste en tweede deskundigenoordelen 

Bij werknemers met een eerste ziektedag tussen 2012 en 2017 die minimaal twee deskundigenoordelen hadden 

Tweede deskundigenoordeel 
→ 

A. B. C. D. E. F.  G. H. Totaal 
1e DO 

Eerste deskundigenoordeel ↓          

A. WG: geschikt tot werken? <1% 1% <1% <1% 1% 1% <1% <1% 4% 

B. WN: geschikt tot werken? 1% 1% 1% 3% 7% 3% 2% 1% 19% 

C. WG: passende arbeid? <1% 1% <0% 1% 2% 1% 1% <1% 5% 

D. WN: passende arbeid? <1% 2% 1% 2% 7% 2% 2% 1% 18% 

E. WG: inspanningen WG? <1% 3% 1% 6% 7% 2% 5% 4% 29% 

F. WN: inspanningen WG? <1% 2% 1% 2% 4% 1% 2% 1% 11% 

G. WG: inspanningen WN? <1% 1% <1% 1% 4% 1% <0% 1% 9% 

H. WN: inspanningen WN? <1% <1% <1% 1% 2% 1% 1% <0% 5% 

Totaal 2e DO 2% 11% 4% 16% 34% 11% 13% 9% 100% 

 

 

2.6. Timing van deskundigenoordelen 

Vooral bij de deskundigenoordelen over passende arbeid en re-integratie-inspanningen is de timing belangrijk: zo’n 

aanvraag moet idealiter gedaan worden op een moment dat er naar aanleiding van het oordeel nog tijd overblijft voor 

bijstelling. Het deskundigenoordeel over geschiktheid tot werken gaat over de vraag of de werknemer het eigen werk 

niet kan uitoefenen als gevolg van ziekte of gebrek. Deze vraag kan al kort na de ziekmelding aan de orde zijn, maar 

ook in het hele verdere traject als de gezondheidssituatie verbetert.  

Voor bijna alle typen deskundigenoordelen geldt dat deze gemiddeld genomen na 11 tot 14 maanden afgegeven 

worden, dus rond het einde van het eerste ziektejaar. Alleen de vraag van de werknemer rond geschiktheid tot werken 

komt gemiddeld genomen wat vroeger, bij negen maanden. Een eventueel tweede deskundigenoordeel ligt – 

afhankelijk van type en aanvrager – gemiddeld genomen zo’n één tot drie maanden later (bij 13-15 maanden), een 

eventueel derde deskundigenoordeel nog eens één tot twee maanden later (bij 14-17 maanden). 

 

Tabel 2.5 Gemiddelde tijd tussen eerste ziektedag en uitkomst deskundigenoordeel 

Bij werknemers met een eerste ziektedag tussen 2012 en 2017, gemiddeld aantal maanden 

Jaar 1e 
deskundigenoordeel 

2e 
deskundigenoordeel 

3e 
deskundigenoordeel 

Type deskundigenoordeel (DO)       

DO door WG: geschikt tot werken? 11 14 16 

DO door WN: geschikt tot werken? 9 14 17 

DO door WG: passende arbeid? 12 13 15 

DO door WN: passende arbeid? 10 14 14 

DO door WG: inspanningen WG voldoende? 14 15 16 

DO door WN: inspanningen WG voldoende? 12 13 15 

DO door WG: inspanningen WN voldoende? 11 14 15 

DO door WN: inspanningen WN voldoende? 12 15 16 

        

Aantal  44.649 3.490 410 

 

Naast de gemiddelde timing is ook van belang te weten welk deel van de deskundigenoordelen veel eerder of later dan 

gemiddeld wordt aangevraagd (zie tabel 2.6). Vroege aanvragen zien we vooral als een werknemer wil weten of hij 

volgens UWV geschikt is om te werken, dan wel of er sprake van passende arbeid is. Respectievelijk 59% en 52% 

vraagt zo’n DO binnen 10 maanden aan.  

Een deskundigenoordeel kan elke moment binnen het ziektetraject worden aangevraagd als men daar een indicatie 

voor ziet. Een logisch moment om als werkgever de eigen re-integratie-inspanningen te laten toetsen kan het einde van 

het eerste ziektejaar zijn, het moment van de eerstejaarsevaluatie. We zien dat 44% het deskundigenoordeel rond het 

eerste jaar krijgt en 43% wat later, na 14 maanden. Op dat moment kan al een re-integratie-achterstand zijn 

opgelopen die voor het moment dat de eventuele WIA-aanvraag gedaan wordt, niet meer te corrigeren is. UWV kan 

dan ondanks ingezette verbetering toch een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting 11op moeten leggen. In de 

praktijk zal dit zich niet vaak voordoen omdat als de werkgever om een DO over zijn re-integratie-inspanningen vraagt, 

deze meestal (bij 78%) in orde blijken te zijn.  

 

                                                 
11 Als blijkt dat in de eerste twee ziektejaren te weinig aan re-integratie is gedaan of niet de juiste inspanningen zijn verricht, legt UWV de 

werkgever de verplichting op om het loon 52 weken langer door te betalen. Deze verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (VLV) is 

bedoeld om de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer te stimuleren gemiste re-integratie-inspanningen alsnog te leveren. 
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Tabel 2.6 Tijd tussen eerste ziektedag en uitkomst deskundigenoordeel, in vijf duurcategorieën  

Bij eerste ziektedag tussen 2012 en 2017, verdeling over tijdsblokken 

 
0-4 

maanden 
5-10 

maanden 
11-14 

maanden 
15-18 

maanden 
19-24 

maanden 
Totaal 

Type deskundigenoordeel (DO)             

DO door WG: geschikt tot werken? 21% 24% 26% 23% 7% 100% 

DO door WN: geschikt tot werken? 34% 25% 19% 15% 8% 100% 

DO door WG: passende arbeid? 13% 26% 28% 27% 6% 100% 

DO door WN: passende arbeid? 22% 30% 23% 18% 8% 100% 

DO door WG: inspanningen WG voldoende? 1% 12% 44% 40% 3% 100% 

DO door WN: inspanningen WG voldoende? 7% 23% 34% 30% 5% 100% 

DO door WG: inspanningen WN voldoende? 11% 30% 28% 26% 5% 100% 

DO door WN: inspanningen WN voldoende? 11% 21% 31% 30% 7% 100% 

       

Totaal 8% 17% 37% 33% 5% 100% 
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In dit hoofdstuk bekijken we de relatie tussen deskundigenoordelen en de eventueel daaropvolgende WIA-aanvraag 

vanuit twee vertrekpunten. Het eerste vertrekpunt is het deskundigenoordeel zelf: hoe vaak volgt na een 

deskundigenoordeel ook een WIA-claimbeslissing? Hierover gaat paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 gaat over het tweede 

vertrekpunt en dat is de WIA-claimbeslissing: hoe vaak gaat aan een WIA-claimbeslissing een deskundigenoordeel 

vooraf? In dit hoofdstuk praten we soms over een ‘WIA-aanvraag’ en een ‘DO-aanvraag’ in de context van een 

dergelijke aanvraag doen als werknemer of werkgever. De cijfers betreffen echter feitelijk steeds de (eerste) WIA-

claimbeslissing, respectievelijk de met een oordeel afgeronde DO-aanvragen. Box 3.1 geeft hierover een 

methodologische toelichting.  

 

Box 3.1 Methodologische keuzes 

 

Afbakening doelgroep WIA-claimbeslissingen 

Deskundigenoordelen kunnen alleen worden aangevraagd door werknemers die een werkgever hebben. Vangnetters en 
hun ex-werkgevers kunnen in principe geen deskundigenoordeel aanvragen, tenzij de betreffende werkgever 
eigenrisicodrager (ERD) is voor de Ziektewet. In het WIA-bestand is geselecteerd op werknemers die potentieel een 
deskundigenoordeel aangevraagd zouden kunnen hebben. In het WIA-bestand is helaas niet goed te zien of een 
werkgever ERD voor de ZW is. Wel weten we dat dit een heel kleine groep betreft. We hebben er daarom voor gekozen 
om alle vangnetters buiten beschouwing te laten. Op die manier kunnen de kenmerken van de groep WIA-aanvragers die 
vooraf een DO hebben gehad het beste vergeleken worden met de groep WIA-aanvragers die vooraf geen DO hebben 
gehad.  

 

Matching deskundigenoordelen en WIA-claimbeslissingen 

Om na te gaan of na een deskundigenoordeel een WIA-claimbeslissing volgt (paragraaf 3.1), nemen de we 
deskundigenoordelen in de periode 2012–2017 (datum waarop oordeel wordt afgegeven, dus niet de aanvraagdatum) als 
uitgangspunt. We koppelen daaraan de WIA-claimbeslissingen en berekenen de tussenliggende periode. Als de 
WIA-claimbeslissing 3 tot 24 maanden na de DO-afgifte ligt, beschouwen we die WIA-beslissing als volgend op het 
deskundigenoordeel. Als de tussenliggende tijdsperiode korter of langer is, of als de WIA-claimbeslissing voor de datum 
van de DO-afgifte ligt, tellen we deze niet mee. Een afbakening is nooit exact te maken omdat niet alle claimbeslissingen 
en deskundigenoordelen tijdig zijn en claimbeslissingen WIA ook kort na elkaar kunnen plaatsvinden (na een afwijzing). 
Niet in alle situaties is daarom helder of een DO en een WIA-beslissing bij elkaar horen of juist niet. Om toch een optimale 
afbakening te maken, hebben we gekeken naar de statistische verdeling van het aantal maanden dat tussen het 
deskundigenoordeel en de WIA-claimbeslissing ligt. Omdat een verschil van twee maanden zeer weinig voorkomt en drie 
maanden substantieel vaker, hebben we de ondergrens bij drie maanden gelegd. Als na de toetsing van het re-
integratieverslag een verlenging van de loondoorbetaling wordt opgelegd, wordt de WIA-claimbeoordeling met maximaal 
52 weken uitgesteld (korter na een geaccordeerd bekortingsverzoek). Met onze afbakening missen we een deel van deze 
uitgestelde claimbeoordelingen, namelijk wanneer het deskundigenoordeel al binnen 12 maanden na de eerste ziektedag 
is afgegeven. Ook dit is een afbakeningskeuze, omdat naarmate het verschil groter was, het onduidelijker wordt of een 
DO en een bepaalde claimbeslissing ook echt ‘bij elkaar horen’. De cijfers die wij presenteren zijn daarmee een 
benadering van de werkelijkheid. 

 

Om na te gaan of aan een WIA-claimbeslissing een deskundigenoordeel voorafging (paragraaf 3.2), nemen de we 
WIA-claimbeslissingen in de periode 2014–2019 als uitgangspunt. We koppelen daaraan deskundigenoordelen en 
berekenen de periode tussen de datum van de claimbeslissing en de datum waarop het deskundigenoordeel van UWV 
werd afgegeven (dus niet de datum van de aanvraag). Als het deskundigenoordeel 2 tot 24 maanden voor de 
WIA-claimbeslissing ligt, beschouwen we dit als ‘voorafgaand aan’ deze beslissing. Als de tussenliggende tijdsperiode 
korter of langer is, of als het deskundigenoordeel na de datum van de WIA-claimbeslissing ligt, tellen we deze niet mee. 
Hier is gekozen voor een ondergrens van twee maanden, omdat een verschil van slechts twee maanden nog relatief vaak 
voorkomt. 

 

3.1. WIA-claimbeslissingen na een deskundigenoordeel 

Hoe vaak volgt na een deskundigenoordeel – ongeacht of dit positief of negatief was – ook een WIA-claimbeslissing? 

Voor het antwoord op deze vraag kijken we naar de deskundigenoordelen over de periode 2012-2017, omdat de 

eventueel daaropvolgende WIA-beslissing een doorlooptijd van twee jaar kan hebben en we op dit moment alleen de 

WIA-beslissingen tot en met 2019 beschikbaar hebben. Na gemiddeld 58% van de deskundigenoordelen volgt een WIA-

beslissing (zie tabel 3.1). Een WIA-beslissing volgt het vaakst bij klanten waarvan beoordeeld is of de werkgever 

voldoende re-integratie-inspanningen leverde (72%). Dit is ook veruit het meestgevraagde deskundigenoordeel. Een 

WIA-beslissing volgt het minst vaak bij klanten waarbij is beoordeeld of zij geschikt zijn om hun eigen werk uit te 

voeren (gemiddeld 26%). 

 

Aantal WIA-beslissingen na een deskundigenoordeel stijgt licht 

Over de jaren zien we het percentage WIA-beslissingen dat na een deskundigenoordeel volgt licht stijgen (zie tabel 

3.1). In 2012 volgde gemiddeld in 54% van de gevallen een WIA-beslissing, in 2017 was dit 63%. Dit komt vooral 

3. WIA-claimbeslissing en 
deskundigenoordeel 
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omdat het aantal deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever sinds 2014 groeit en juist 

op dit type deskundigenoordeel volgt vaak een WIA-aanvraag.  

 

Tabel 3.1  Percentage waarbij na een deskundigenoordeel een WIA-claimbeslissing volgt 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

(On)geschiktheid tot werken 4.027 2.750 2.318 2.121 2.076 1.762 15.054 

% WIA-claimbeslissingen 25% 25% 26% 27% 29% 26% 26% 

                

Passende arbeid 2.407 1.969 1.749 1.587 1.584 1.508 10.804 

% WIA-claimbeslissingen 45% 47% 48% 48% 50% 50% 48% 

                

Re-integratie-inspanningen werkgever 9.293 6.217 5.542 6.162 6.486 7.002 40.702 

% WIA-claimbeslissingen 69% 71% 72% 74% 74% 75% 72% 

                

Re-integratie-inspanningen werknemer 1.850 1.206 1.074 1.022 1.055 1.100 7.307 

% WIA-claimbeslissingen 57% 57% 59% 62% 60% 59% 58% 

                

Totaal  17.577 12.142 10.683 10.892 11.201 11.372 73.867 

% WIA-claimbeslissingen 54% 55% 57% 60% 61% 63% 58% 

 

WIA-beslissingen naar vragende partij deskundigenoordelen  

Maakt het voor de WIA-beslissingen die volgden na een deskundigenoordeel uit wie de aanvragende partij van het 

deskundigenoordeel was? In 71% van de gevallen volgde er een WIA-beslissing als de werkgever de aanvrager was van 

het deskundigenoordeel. Dat is fors meer dan wanneer de werknemer de aanvrager was van het DO, hier volgde er in 

39% van de gevallen een WIA-beslissing (niet in de figuur). Figuur 3.1 laat de verdeling per type deskundigenoordeel 

zien. Dit geeft een wat ander beeld, de verschillen tussen werknemer en werkgever bij eenzelfde deskundigenoordeel 

zijn dan veel kleiner. Dit komt doordat werknemers relatief vaak deskundigenoordelen rond geschiktheid tot werken 

aanvragen (tabel 2.2 en figuur 2.2), het type DO waarna het minst vaak een WIA-beslissing volgt. Het gemiddelde 

percentage WIA-beslissingen wordt vooral bepaald door de deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen 

van de werkgever, omdat dit veruit de grootste groep is. 

 

Figuur 3.1 Percentage WIA-claimbeslissingen volgend op deskundigenoordeel, naar aanvrager  

Deskundigenoordelen 2012–2017 

 

 

 

WIA-beslissingen naar uitkomst deskundigenoordeel 

In figuur 3.2 is weergeven hoe vaak er een WIA-beslissing volgt bij de verschillende uitkomsten van een 

deskundigenoordeel. Als het deskundigenoordeel gaat over (on)geschiktheid tot werken, volgt er vaker een 

WIA-beslissing als de werknemer ongeschikt wordt geacht om te werken (34% tegenover 17%). Het is logisch dat er bij 
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geschiktheid vaak geen WIA-beslissing volgt: de werknemer wordt dan immers verondersteld zijn eigen werk te kunnen 

hervatten. 

Na het oordeel over passende arbeid volgt iets vaker een WIA-beslissing wanneer de aangeboden of aangewezen arbeid 

passend is dan wanneer deze niet-passend is (51% tegenover 45%).  

De meeste deskundigenoordelen gaan over de vraag of de re-integratie-inspanningen van de werkgever tot op dat 

moment voldoende zijn. Als de re-integratie-inspanningen van de werkgever volgens UWV voldoende waren, volgt er 

vaker een WIA-beslissing dan als ze onvoldoende waren (76% versus 64%). Ook na het deskundigenoordeel over de 

re-integratie-inspanningen van de werknemer volgt er vaker een WIA-beslissing als deze voldoende waren (63% bij 

voldoende tegenover 51% bij onvoldoende). 

 

Figuur 3.2 Percentage WIA-claimbeslissingen volgend op deskundigenoordeel, naar oordeel  

Deskundigenoordelen 2012–2017 

 

 

3.2. WIA-claimbeslissingen met en zonder deskundigenoordeel 

In paragraaf 2.4 vergeleken we de kenmerken van de werknemers voor en door wie een deskundigenoordeel werd 

aangevraagd met die van WIA-aanvragers waarover een claimbeslissing is genomen. In deze paragraaf kijken we 

specifiek naar de WIA-claimbeslissingen en onderscheiden daarbinnen twee groepen: WIA-claimbeslissingen met en 

zonder voorafgaand deskundigenoordeel. In box 3.1 lichten we toe welke afbakeningen we daarbij gemaakt hebben.  

Aan gemiddeld 21% van de WIA-claimbeslissingen ging een deskundigenoordeel vooraf. Dit aandeel is redelijk stabiel 

over de observatieperiode (2014–2019): het schommelt tussen 20 en 22% (zie tabel 3.2). Het meestvoorkomende 

deskundigenoordeel gaat over de re-integratie-inspanningen van de werkgever: dit ging aan 16% van de 

WIA-claimbeslissingen vooraf. Van de deskundigenoordelen voorafgaand aan een WIA-claimbeslissingen is ruim 

driekwart door de werkgever aangevraagd (77%). Dit is relatief veel: in paragraaf 2.3 zagen we dat 62% van de 

deskundigenoordelen door de werkgever wordt aangevraagd. Dit – en ook het feit dat het vaak om toetsing van de 

re-integratie-inspanningen van de werkgever gaat – suggereert dat het deskundigenoordeel door de werkgever relatief 

vaak aangevraagd wordt juist met het oog op een latere WIA-aanvraag. 

 

Tabel 3.2 WIA-claimbeslissingen naar voorafgaand deskundigenoordeel  
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

DO geschiktheid tot werken vooraf 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

DO passende arbeid vooraf 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 

DO re-integratie-inspanningen werkgever vooraf 15% 15% 15% 17% 16% 17% 16% 

DO re-integratie-inspanningen werknemer vooraf 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Geen deskundigenoordeel vooraf 78% 79% 80% 78% 79% 80% 79% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                

Aantal 26.100 27.300 29.200 29.500 31.800 33.700 177.600 
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Voorafgaande deskundigenoordelen naar bedrijfskenmerken 

Het vaakst zijn voorafgaand aan de WIA-claimbeslissing deskundigenoordelen afgegeven voor de bedrijfstak financiële 

dienstverlening (26%), gevolgd door de industrie en winkelbedrijf en groothandel (beide 25%) en landbouw, visserij en 

voeding (24%) (zie tabel 3.3). Binnen de bedrijfstak overheid overig ging relatief minder vaak een deskundigenoordeel 

aan de WIA-claimbeslissing vooraf (14%). Ook binnen de uitzendbedrijven gebeurt het weinig (10%), maar het gaat 

hier om lage aantallen WIA-claimbeslissingen omdat het de medewerkers van uitzendbedrijven zelf en niet de 

uitzendkrachten betreft. 

Deskundigenoordelen worden het vaakst aangevraagd door werknemers of werkgevers afkomstig van een bedrijf met 

25 of minder werknemers (26%), gevolgd door bedrijven met 26 tot 100 werknemers (24%). Bij meer dan 

500 werknemers ging aan slechts 11% van de WIA-claimbeslissingen een deskundigenoordeel vooraf.  

Zowel eigenrisicodragers van de WGA als publiek verzekerden vroegen bij 21% van de WIA-claimbeslissingen vooraf 

een deskundigenoordeel aan. Het meest opvallend is al met al dat grote bedrijven en de overheid bij WIA-aanvragen 

weinig gebruikmaakten van de mogelijkheid om vooraf een deskundigenoordeel aan te vragen. Hierin zit uiteraard 

overlap: de overheid bestaat voornamelijk uit grote instanties. Ook is opmerkelijk dat eigenrisicodragers niet vaker dan 

gemiddeld deskundigenoordelen aanvragen voorafgaand aan de WIA-claimbeslissing. Na controle voor leeftijd, geslacht, 

bedrijfstak en bedrijfsomvang blijkt dat eigenrisicodragers wel significant iets vaker een deskundigenoordeel aanvragen. 

 

Tabel 3.3 Percentage WIA-claimbeslissingen met voorafgaand deskundigenoordeel naar 

achtergrondkenmerken werknemers en werkgevers, WIA-claimbeslissingen 2014–2019 

Kenmerk Voorafgaande 
deskundigenoordelen 

Totaal 

Leeftijd werknemer     

< 25 jaar 13% 1.325 

25-34 jaar 23% 18.203 

35-44 jaar 23% 32.096 

45-54 jaar 21% 53.950 

> 55 jaar 20% 72.047 

     

Geslacht werknemer    

Man 21% 78.479 

Vrouw 21% 99.141 

     

Bedrijfstak werkgever    

A Landbouw, visserij, voeding 24% 7.314 

B Bouw en hout 21% 5.534 

C Industrie sec 25% 18.747 

D Winkelbedrijf en groothandel 25% 20.893 

E Transport 20% 11.105 

F Financiële dienstverlening 26% 16.471 

G Uitzendbedrijven 10% 2.670 

H Gezondheid 20% 41.125 

I Overheid onderwijs 21% 12.618 

J Overheid overig 14% 21.703 

K Overig bedrijf en beroep 21% 18.893 

     

Bedrijfsomvang werkgever    

1-10 werknemers 26% 12.737 

11-25 werknemers 26% 22.626 

26-100 werknemers 24% 32.541 

101-500 werknemers 18% 84.556 

> 500 werknemers 11% 10.616 

     

Herkomstgroep WGA    

Eigenrisicodrager WGA 21% 69.297 

Publiek verzekerd WGA 21% 108.324 

     

Totaal 21% 177.621 

 

Na deskundigenoordeel wordt WIA wat vaker toegekend  

Is er verschil in uitkomst van de WIA-claimbeoordeling tussen die met en zonder voorafgaand deskundigenoordeel? 

Figuur 3.3 laat zien dat er verschillen zijn, waarbij weer alleen is gekeken naar de WIA-claimbeslissingen van 
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werknemers en de vangnetters buiten beschouwing blijven (zie box 3.1). Als er een DO aan de WIA-beoordeling 

voorafging, zien we wat vaker dan gemiddeld een toekenning: 71% versus 64% (dit laatste percentage staat niet in de 

figuur). De toekenning betreft dan relatief vaak WGA 80-100; IVA komt juist minder vaak voor na een 

deskundigenoordeel. Vooral met een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever is de 

kans op toekenning relatief hoog (75%). Ook na correctie voor leeftijd, geslacht, bedrijfsomvang, eigen risico dragen en 

bedrijfstak blijft dit het geval (niet in tabel).12 Mogelijk staat een deskundigenoordeel met een voldoende als oordeel 

voor zorgvuldigheid in de re-integratie en daarmee voor een goede voorselectie aan de WIA-poort. 

 

Figuur 3.3  Uitkomst WIA-claimbeslissingen met en zonder voorafgaand deskundigenoordeel 

WIA-claimbeslissingen 2014–2019 

 
 

WIA-claimbeslissingen naar uitkomst deskundigenoordeel 

Figuur 3.4 betrekt ook de uitkomst van het deskundigenoordeel in de WIA-claimbeslissing. De figuur toont dat vooral na 

een deskundigenoordeel waarbij de re-integratie-inspanningen van de werkgever akkoord zijn bevonden er relatief 

weinig afwijzingen voor de WIA-aanvraag zijn. Mogelijk betekent het dat werkgevers die een deskundigenoordeel over 

hun eigen re-integratie-inspanningen aanvragen, hun dossier relatief goed op orde hebben en dan ook beter weten 

wanneer een WIA-aanvraag zinvol is. 

 

                                                 
12 De invloed van deze kenmerken is onderzocht met behulp van logische regressieanalyse met wel of niet een WIA-toekenning als afhankelijke 

variabele. 
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Figuur 3.4 Uitkomst WIA-beslissingen naar uitkomst voorafgaand deskundigenoordeel,  

WIA-claimbeslissingen 2014–2019 
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4. Verlenging van de 

loondoorbetalingsverplichting en 
deskundigenoordeel 

 

 

Bij een WIA-aanvraag moet de werknemer een verslag meesturen van de re-integratie-inspanningen die zijn werkgever 

en hijzelf hebben gedaan in de voorgaande 104 weken. UWV toetst dit verslag. Als blijkt dat in de eerste 2 ziektejaren 

te weinig aan re-integratie is gedaan of niet de juiste inspanningen zijn verricht, legt UWV de werkgever de verplichting 

op om het loon maximaal 52 weken door te betalen. Deze verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (VLV) is 

bedoeld om de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer te stimuleren gemiste re-integratie-inspanningen alsnog 

te leveren. Met een deskundigenoordeel kan de werkgever gedurende de eerste 2 ziektejaren tussentijds laten toetsen 

of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn en ze zo nodig bijstellen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe vaak na 

een deskundigenoordeel een VLV volgt (paragraaf 4.1) en omgekeerd (paragraaf 4.2), hoe vaak aan een VLV een 

deskundigenoordeel voorafging. In box 4.1 staat hierover een methodologische toelichting.  

 

Box 4.1 Methodologische keuzes 

 

Matching deskundigenoordelen en verlengingen loondoorbetaling (VLV) 

Om na te gaan of na een deskundigenoordeel een VLV volgt (paragraaf 4.1), nemen de we deskundigenoordelen in de 
periode 2012–2017 (geselecteerd is op jaar waarin het oordeel wordt afgegeven, dus niet het aanvraagjaar) als 
uitgangspunt. We koppelen daaraan de door de Landelijke Loonsanctiecommissie geaccordeerde verlengingen (op datum 
van het akkoord) en berekenen de tussenliggende periode. Als het LLC-akkoord 2 tot 22 maanden na het 
deskundigenoordeel ligt, beschouwen we de VLV als volgend op het deskundigenoordeel. Als de tussenliggende periode 
korter of langer is, of als de VLV-datum voor de datum van het DO-oordeel ligt, tellen we deze niet mee. 

 

Om na te gaan of aan een VLV een deskundigenoordeel voorafging (paragraaf 4.2), nemen we de VLV’s in de periode 
2014–2019 als uitgangspunt. We koppelen daaraan deskundigenoordelen en berekenen de periode tussen de datum van 
het VLV-akkoord en de datum waarop het deskundigenoordeel van UWV wordt afgegeven (dus niet de datum van de 
aanvraag). Als het DO-oordeel 2 tot 24 maanden voor het VLV-akkoord ligt, beschouwen we dit DO als ‘voorafgaand aan’ 
de VLV. Als de tussenliggende periode korter of langer is, of als het deskundigenoordeel na de datum van het 
VLV-akkoord ligt (ook tijdens het verlengingsjaar kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd), tellen we deze niet 
mee.  

 

 

4.1. Verlengingen loondoorbetaling na een deskundigenoordeel 

Gemiddeld volgt bij 5% van de werkgevers een opgelegde verlenging van de loondoorbetalingsverplichting na een 

deskundigenoordeel (zie tabel 4.1). Dit gebeurt het vaakst bij werkgevers waarbij beoordeeld is of ze voldoende 

re-integratie-inspanningen hebben geleverd (6%) en het minst vaak bij deskundigenoordelen waarbij is gekeken of 

iemand (wegens ziekte) geschikt wordt bevonden om te werken (3%). Een VLV kan alleen opgelegd worden als een 

WIA-aanvraag wordt gedaan. Zoals blijkt uit paragraaf 3.1 volgt echter slechts na gemiddeld 58% van de 

deskundigenoordelen een WIA-beslissing, bij het ene type veel vaker dan bij het andere. De figuren 4.1 en 4.2 laten 

daarom zien hoe vaak er een VLV volgt op het moment dat er daadwerkelijk een WIA-claimbeslissing is.13 

 

                                                 
13 Dit is een schatting op basis van het aandeel WIA-claimbeslissingen.  
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Tabel 4.1  Verlengde loondoorbetalingsverplichtingen na deskundigenoordeel 

Deskundigenoordelen 2012–2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

(On)geschiktheid tot werken 4.027 2.750 2.318 2.121 2.076 1.762 1.375 16.429 

Waarvan VLV opgelegd 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 

                  

Passende arbeid 2.407 1.969 1.749 1.587 1.584 1.508 1.260 12.064 

Waarvan VLV opgelegd 5% 5% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 

                  

Re-integratie-inspanningen 
werkgever 

9.293 6.217 5.542 6.162 6.486 7.002 7.615 48.317 

Waarvan VLV opgelegd 8% 7% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 

                  

Re-integratie-inspanningen 
werknemer 

1.850 1.206 1.074 1.022 1.055 1.100 1.006 8.313 

Waarvan VLV opgelegd 5% 5% 6% 4% 4% 5% 5% 5% 

                 

         

Totaal deskundigenoordelen  17.577 12.142 10.683 10.892 11.201 11.372 11.256 85.123 

Waarvan VLV opgelegd 6% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 

 

 

Verlengingen loondoorbetalingsverplichting naar uitkomst DO 

In figuur 4.1 is weergeven hoe vaak er een VLV volgt bij de verschillende uitkomsten van een deskundigenoordeel in het 

geval er daadwerkelijk een WIA-beslissing wordt genomen. Als aan de WIA-claimbeslissing een deskundigenoordeel 

voorafgaat, krijgt gemiddeld 9% een VLV. Dat is iets minder vaak dan zonder deskundigenoordeel: gemiddeld over de 

periode 2015–2017 volgde op 11% van de RIV-toetsen een VLV.14 Wat het meest opvalt is dat de kans op een VLV met 

5% relatief klein is als de re-integratie-inspanningen van de werkgever als voldoende zijn beoordeeld. Als deze als 

onvoldoende zijn beoordeeld, wat relatief weinig voorkomt, is de kans op een VLV met 21% veel groter dan het 

gemiddelde van 9%. 

 

Figuur 4.1 VLV’s volgend op deskundigenoordeel, naar type en oordeel 

Deskundigenoordelen 2012–2017 

 
 

Verlengingen loondoorbetalingsverplichting naar aanvrager DO 

Figuur 4.2 geeft weer hoe groot de kans op een VLV is naar aanvrager van het deskundigenoordeel. Te zien is dat het 

voor de kans op een VLV niet veel uitmaakt wie de aanvragende partij van het DO is, behalve als het om de 

                                                 
14 Deursen, C. van (2018). Toetsing van het re-integratieverslag (RIV). Resultaten naar bedrijfsomvang en bedrijfstak. Amsterdam: UWV. 
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re-integratie-inspanningen van de werkgever gaat. Als de werknemer hierover een oordeel vraagt, is de kans op een 

VLV met 17% veel groter dan gemiddeld en ook veel groter dan wanneer de werkgever dit oordeel vraagt (8%). Dit 

komt echter hoofdzakelijk omdat als de werkgever zo’n deskundigenoordeel aanvraagt, het ook vaker akkoord blijkt. 

 

Figuur 4.2  VLV’s volgend op deskundigenoordeel, naar type en aanvrager 

Deskundigenoordelen 2012–2017 

 
 

 

 

 

 

4.2. Verlengingen loondoorbetaling met en zonder deskundigenoordeel 

Van 2014 t/m 2019 zijn in totaal 15.900 verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting (VLV) opgelegd.15 Bij 

gemiddeld 19% van deze verlengingen over deze periode gaf UWV vooraf een deskundigenoordeel (zie tabel 4.2). Dit 

percentage vertoont een dalende trend: van 22% in 2014 naar 18% in 2019. Het gemiddelde percentage bij de VLV’s 

ligt iets lager dan het percentage bij de WIA-beslissingen: 19% (en dalend) versus 21% (en stabiel, zie tabel 3.2). Dit 

kan betekenen dat een deskundigenoordeel enige bescherming biedt tegen een VLV, dan wel een teken is dat bedrijven 

extra alert zijn op het voorkomen van een VLV. Van de deskundigenoordelen die voorafgingen aan een VLV is 66% 

aangevraagd door de werkgever en 34% door de werknemer. Dit komt overeen met het gemiddelde van de 

deskundigenoordelen (zie paragraaf 2.3), maar wijkt af van de verhouding bij de WIA-beslissingen (zie paragraaf 3.2) 

waar relatief veel deskundigenoordelen zijn aangevraagd door de werkgever, namelijk 77%.   

De deskundigenoordelen voorafgaand aan een VLV betroffen hoofdzakelijk het oordeel over de re-

integratie-inspanningen van de werkgever (bij 14% van de VLV’s). Wat opvalt is dat het oordeel over de inspanningen 

van een aanzienlijk deel van deze werkgevers als onvoldoende werd beschouwd, namelijk in 43% van de gevallen (zie 

figuur 4.3). Zij hebben dit ofwel niet meer kunnen herstellen (omdat de gemiste kansen niet meer in te lopen waren), 

ofwel er zijn na het toetsingsmoment nieuwe tekortkomingen ontstaan.  

Bij 28% van de VLV’s waren de re-integratie-inspanningen van de werkgever wel voldoende op het 

DO-toetsingsmoment. Dit betekent waarschijnlijk dat in de re-integratie-inspanningen van deze werkgevers na het 

DO-toetsingsmoment alsnog tekortkomingen zijn gevonden. 

 

                                                 
15 In een beperkt aantal gevallen zijn voor dezelfde werknemers twee VLV’s opgelegd. Daarbij ging het om verschillende WIA-claimbeslissingen. 

In dat geval is alleen de laatste VLV meegeteld. 
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Tabel 4.2 Verlengingen loondoorbetalingsverplichting naar voorafgaand deskundigenoordeel  

Verlengingen 2014–2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

DO geschiktheid tot werken  3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 

DO passende arbeid 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 

DO re-integratie-inspanningen werkgever  14% 14% 12% 14% 13% 14% 14% 

DO re-integratie-inspanningen werknemer  2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 

Geen deskundigenoordeel vooraf 78% 79% 81% 81% 83% 82% 81% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                

Aantal VLV’s 2.600 2.300 2.300 2.600 3.000 3.200 15.900 

 

 

 

Figuur 4.3 Uitslag van deskundigenoordelen die voorafgingen aan een verlenging van de 

loondoorbetalingsverplichting 

 

 

 

Kenmerken werkgever  

Bij grote werkgevers met meer dan 500 werknemers is het minst vaak een deskundigenoordeel aan de VLV 

voorafgegaan: 16%, terwijl het bij de vier onderscheiden kleinere omvangsklassen tussen de 22 en 24% lag (zie 

tabel 4.3). Bij de bedrijfstakken uitzendbedrijven en overheid overig lag het percentage met 12% ver onder het 

gemiddelde. Bij de WIA zien we hetzelfde patroon (zie paragraaf 3.2).  

 

Reden voor de opgelegde verlenging van de loondoorbetaling 

Is er een verband tussen de reden waarom de werkgever een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting krijgt 

opgelegd en het type deskundigenoordeel? We onderscheiden vijf hoofdredenen voor een VLV. Deze zijn weergegeven 

in tabel 4.3. Aan bijna alle hoofdredenen voor de VLV ging ongeveer even vaak een deskundigenoordeel vooraf, 

namelijk in 18-20%. Het komt weinig voor dat een werkgever een VLV krijgt opgelegd omdat zijn werknemer niet 

meewerkte aan de re-integratie: 68 keer in de periode 2014–2019. Maar als om die reden een VLV wordt opgelegd, is 

relatief vaak van tevoren een deskundigenoordeel aangevraagd (46%).  
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Tabel 4.3 Percentages VLV’s met voorafgaand deskundigenoordeel naar achtergrondkenmerken  

VLV’s 2014–2019 

 Kenmerk DO vooraf Aantal 

Bedrijfsomvang werkgever     

1-10 werknemers 22% 1.155 

11-25 werknemers 24% 1.012 

26-100 werknemers 23% 1.834 

101-500 werknemers 23% 2.965 

> 500 werknemers 16% 8.756 

 Onbekend 22% 1.155 

    

Bedrijfstak werkgever   

A Landbouw, visserij, voeding 22% 458 

B Bouw en hout 18% 329 

C Industrie sec 23% 1.375 

D Winkelbedrijf en groothandel 22% 1.702 

E Transport 18% 975 

F Financiële dienstverlening 23% 1.596 

G Uitzendbedrijven 12% 285 

H Gezondheid 18% 3.466 

I Overheid onderwijs 20% 1.387 

J Overheid overig 12% 2.932 

K Overig bedrijf en beroep 25% 1.153 

Onbekend 22% 458 

   

Hoofdreden voor opleggen VLV   

Inhoud re-integratie 1e spoor door werkgever 18% 5.698 

Inhoud re-integratie 2e spoor door werkgever 19% 4.084 

Geen, onvoldoende of late re-integratie-inspanning werkgever 20% 3.747 

Medische inschatting bedrijfsarts 20% 1.935 

Geen medewerking werknemer 46% 68 

Overige redenen en onbekend 21% 379 

   

Jaar van opleggen VLV   

2014 22% 2.554 

2015 21% 2.266 

2016 19% 2.257 

2017 19% 2.632 

2018 17% 3.030 

2019 18% 3.172 

      

Totaal 19% 15.911 

 

Type deskundigenoordeel versus hoofdreden VLV 

Zoals te zien in tabel 4.3 onderscheiden we vijf hoofdredenen voor het opleggen van een VLV. Is het nu zo dat aan een 

bepaalde hoofdreden ook een specifiek type deskundigenoordeel vooraf is gegaan? Grosso modo is dat niet het geval: 

aan elke hoofdreden gingen alle type deskundigenoordelen vooraf, vaak ook naar rato (zie tabel 4.4). Er zijn echter drie 

opvallende combinaties te zien, namelijk: 

 Als volgens het deskundigenoordeel de aangeboden of aangewezen arbeid niet-passend is, zijn relatief vaak 

tekortkomingen in de re-integratie tweede spoor de hoofdreden voor de VLV (39%).  

 Als het werk wel passend werk is, betreft de VLV relatief vaak tekortkomingen in het eerste spoor (49%). 

 Als volgens het deskundigenoordeel de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn op het 
DO-toetsingsmoment, ligt de tekortkoming vastgesteld bij RIV-toets relatief vaak bij het medisch oordeel 
van de bedrijfsarts (21%).  
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Tabel 4.4 Reden VLV naar type voorafgaand deskundigenoordeel  

VLV’s 2014–2019 

Hoofdreden voor opleggen 
VLV  

Inhoud 
re-

integratie 
1e spoor  

Inhoud 
re-

integratie 
2e spoor  

Geen, te 
weinig of 

late re-
integratie  

Medische 
inschatting 
bedrijfsarts 

Mede-
werking 

werk-
nemer 

Overige 
redenen 

en 
onbekend 

Totaal 

Oordeel voorafgaand DO ↓               

Geen voorafgaand DO 36% 26% 23% 12% 0% 2% 100% 

Ongeschikt 33% 26% 31% 8% 1% 2% 100% 

Geschikt 33% 18% 28% 7% 4% 11% 100% 

Arbeid is passend 49% 23% 19% 5% 1% 3% 100% 

Arbeid is niet-passend 24% 39% 22% 12% 1% 2% 100% 

Voldoende re-integratie-
inspanningen werkgever 

33% 21% 22% 21% 1% 3% 100% 

Onvoldoende re-integratie-
inspanningen werkgever 

35% 27% 26% 10% 1% 2% 100% 

Voldoende re-integratie-
inspanningen werknemer 

26% 29% 27% 13% 2% 3% 100% 

Onvoldoende re-integratie-
inspanningen werknemer 

30% 29% 21% 16% 4% 1% 100% 

        

Totaal 36% 26% 24% 12% 0% 2% 100% 
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De voorgaande drie hoofdstukken gaven antwoord op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. Daarmee hebben we een 

naslagwerk met relevante feiten en cijfers over deskundigenoordelen in de periode 2012–2019. Maar wat kunnen we uit 

deze feiten en cijfers leren over het functioneren van ‘het instrument deskundigenoordelen’? Hiervoor moeten we de 

bevindingen afzetten tegen de twee doelen van het deskundigenoordeel zelf: 

 Stagnerende re-integratie vlot trekken.  

 Check voor werkgever of hij op de goede weg is met de re-integratie.  

Het deskundigenoordeel kan partijen een impuls geven om actief naar oplossingen te zoeken, het re-integratieproces 

een andere wending te geven of bevestigen in de aanname dat men op de goede weg is. Het hier achterliggende 

hogere doel is werkhervatting te bevorderen en WIA-instroom te voorkomen. 

 

Om geen drempel op te werpen, was de prijs voor een deskundigenoordeel tot 2013 heel laag. Sinds 2013 moeten 

werkgevers hiervoor een bijna kostendekkend tarief betalen (€ 400), werknemers betalen € 100. Dit vanwege 

overheidsbezuinigingen. De Stichting van de Arbeid sprak destijds de zorg uit dat deze financiële drempel ten koste zou 

gaan van de re-integratie.   

 

Wat zeggen onze analyses over de doelen waarvoor het deskundigenoordeel wordt ingezet en over de gevolgen van 

de in 2013 opgeworpen financiële drempel? 

 

Stagnerende re-integratie versus koerscheck 

Het eerste doel van het instrument deskundigenoordeel is stagnerende re-integratie vlot trekken. Het tweede doel is om 

te checken of de re-integratie op koers ligt, zodat de werkgever kan bijsturen, mocht dat nodig zijn. Wat is in de praktijk 

de verhouding tussen deze twee doelen? Als we de vier typen deskundigenoordelen (arbeidsgeschiktheid, passend 

werk, inspanningen werkgever, inspanningen werknemer) opdelen naar aanvragende partij (werkgever, werknemer), 

krijgen we acht soorten deskundigenoordelen. Als de werkgever een deskundigenoordeel vraagt over de eigen re-

integratie-inspanningen, zal het waarschijnlijk vaak om een check gaan zonder dat er sprake hoeft te zijn van 

stagnering. Dit veronderstellen we op basis van het feit dat UWV de inspanningen van de werkgever in slechts een klein 

deel van de gevallen onvoldoende vindt. We doen de aanname dat bij de andere zeven soorten deskundigenoordelen 

waarschijnlijk meestal sprake is van stagnatie. In 2019 was 64% van de deskundigenoordelen van het eerste soort, de 

‘checkvraag’. Zowel in absolute aantallen als relatief gezien, groeide deze specifieke vraag jaarlijks vanaf 2015. 

Omgekeerd nam het aantal deskundigenoordelen die vastlopende re-integratie moesten vlottrekken elk jaar af, zowel in 

absolute als relatieve zin. In 2019 had - geredeneerd vanuit bovengenoemde veronderstelling - nog maar 36% van de 

deskundigenoordelen te maken met een meningsverschil. 

 

Helpt een koerscheck? 

Helpt een koerscheck ook om WIA-instroom te voorkomen of om de re-integratie te optimaliseren? Of de koerscheck 

leidt tot minder WIA-instroom weten we niet. We zien dat na een check of de re-integratie op koers ligt juist vaak wel 

een WIA-aanvraag volgt en deze ook vaker dan gemiddeld wordt toegekend. De koerscheck lijkt daarmee eerder een 

voorbereiding op een WIA-aanvraag dan een middel om deze te voorkomen. Als het deskundigenoordeel van UWV 

positief is, is de kans ook groot dat UWV het re-integratieverslag bij de WIA-aanvraag akkoord bevindt. En als UWV de 

re-integratie-inspanningen van de werkgever bij het deskundigenoordeel niet akkoord bevindt (wat overigens niet vaak 

gebeurt), is de kans relatief groot (21%) dat bij de WIA-aanvraag een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting 

wordt opgelegd. We weten niet of dit dan komt doordat de werkgever onvoldoende herstelacties inzet, of omdat de 

verloren tijd simpelweg niet meer in te halen is. Opgemerkt moet ook worden dat na een negatief deskundigenoordeel 

in meerderheid (bijna 80%) echter geen verlenging van de loondoorbetalingsverplichting volgt. De meeste werkgevers 

slagen er dan dus wel in om de re-integratie weer op koers te krijgen na het deskundigenoordeel.  

Al met al lijkt een koerscheck vooral gevraagd te worden in de situaties dat het tot een WIA-aanvraag kan gaan komen. 

Dit sluit echter niet uit dat dit deskundigenoordeel soms ook wordt gevraagd, omdat de werkgever juist wél twijfelt aan 

de door hem gevolgde koers.  

 

Welke acties volgen na een (negatief) deskundigenoordeel? 

Dit onderzoek geeft geen inzicht in de actie van werknemers en werkgevers naar aanleiding van de uitkomst van het 

deskundigenoordeel. Wat gebeurt er als de werknemer toch arbeids(on)geschikt bevonden wordt? Wat gebeurt er als 

UWV de aangeboden of aangewezen arbeid al dan niet passend vindt? En wat doet men als de re-integratie-

inspanningen van de werkgever niet voldoende worden bevonden? De antwoorden op deze vragen zijn niet te herleiden 

uit onze administratieve gegevensbestanden. Een dossieronderzoek kan hierop meer zicht bieden in situaties dat er een 

WIA-aanvraag volgt: in het arbeidsdeskundig verslag van de toetsing van het re-integratieverslag zal namelijk ook 

teruggegrepen worden op een eventueel deskundigenoordeel en de acties die hierop volgden. Als er na het 

5. Beschouwing  
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deskundigenoordeel geen WIA-aanvraag meer volgde, kan dit alleen bepaald worden via enquêtes of interviews bij de 

werkgevers en werknemers zelf.  

 

Gevolgen van prijsstijging 

Na de prijsstijging in 2013 daalde het aantal deskundigenoordelen fors. Hieruit concluderen we dat de prijs inderdaad 

een drempel kan opwerpen. Een drempel is goed als hiermee onnodige deskundigenoordelen worden voorkomen. De 

capaciteit van UWV is immers beperkt en er zijn kosten aan verbonden voor de overheid, dus voor iedere 

belastingbetaler. Een drempel is slecht als hierdoor vastlopende re-integratie niet langer vlot getrokken wordt of als een 

foute koers niet wordt bijgesteld. Dit kan immers leiden tot onnodig lang ziekteverzuim, werkverlies, verlengingen van 

de loondoorbetalingsverplichting en WIA-instroom. Als deze negatieve effecten zich op grote schaal voordoen, zouden 

deze zichtbaar kunnen worden in UWV-cijfers over het aantal opgelegde verlengingen en het aantal claimbeslissingen. 

Het is echter vrijwel onmogelijk om veranderingen in deze kengetallen te relateren aan de daling in 

deskundigenoordelen. Er zijn uiteenlopende redenen waarom de WIA-instroom, de afwijzingen van de WIA-aanvragen 

en het aantal oplegde verlengingen het ene jaar hoger is dan het andere jaar. Het heeft te maken met de 

verschuivingen bij de verzekerden aan de ene kant (groei, krimp, vergrijzing) en met administratieve en 

uitvoeringsprocessen binnen UWV. Veranderingen in het aantal deskundigenoordelen vallen daartegen weg. Over 

eventuele negatieve gevolgen van de prijsstijging kunnen we daarom geen uitspraken doen. 
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DO deskundigenoordeel 

ERD eigenrisicodrager 

IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 

RIV re-integratieverslag 

VLV  verlenging van de loondoorbetalingsverplichting 

WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WVP Wet verbetering poortwachter 

ZW Ziektewet  

 

 

Lijst van afkortingen 
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