Convenant over het herbeoordelen van WGA-gerechtigden door UWV op verzoek van
verzekeraars
1. Doel van de afspraken
UWV en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van
herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor de situaties dat een werkgever bij een verzekeraar een
WGA-eigenrisicodragersverzekering heeft en/of aanvullende WIA-verzekeringen. Op basis van
herbeoordelingen kunnen werkgevers, WGA-gerechtigden, verzekeraars en UWV nauwkeuriger
bepalen wat de re-integratie-inzet moet zijn, wat het recht op (aanvullende) uitkering is en welke
uitkeringslasten meewegen in de publieke of private premiestelling. Dit convenant laat de uitvoering
van professionele herbeoordelingen door UWV onverlet.
2. Doel van de herbeoordeling
Met de herbeoordeling wordt beoogd te komen tot:
1. Een verandering van WGA- naar IVA-uitkering. Als de herbeoordeling deze wijziging beoogt, kan
de herbeoordeling te allen tijde worden aangevraagd.
2. Een verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsklasse) binnen
de WGA-uitkering, of een afname van de mate van arbeidsongeschiktheid tot minder dan 35%.
Een herbeoordeling die deze wijziging beoogt, kan ten tijde van de loonaanvullingsuitkering en de
vervolguitkering worden aangevraagd. Als de afspraken één jaar van kracht zijn, zal worden bezien
of herbeoordelingen die deze veranderingen van de mate van arbeidsongeschiktheid beogen, ook
tijdens de loongerelateerde uitkeringsperiode kunnen plaatsvinden.
3. Aanvraag herbeoordeling
De verzekeraar kan een herbeoordeling aanvragen als hij daarbij motiveert dat de
restverdiencapaciteit van de WGA-gerechtigde zodanig is toegenomen of afgenomen, dat dit leidt tot
verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid en/of motiveert dat de beperkingen een
duurzaam karakter hebben gekregen..De verzekeraar motiveert door bij de aanvraag het volgende bij
te voegen:
• De medische of arbeidsdeskundige overwegingen waarom een andere mate van
arbeidsongeschiktheid in de rede ligt, bijvoorbeeld op basis van het plan van aanpak en/of een
eigen medische of arbeidsdeskundige beoordeling. Hieronder valt ook een eventuele toelichting op
het al dan niet duurzaam zijn van de arbeidsongeschiktheid; en/of
• De vaststelling dat het inkomen van de WGA-gerechtigde hoger is dan de resterende
verdiencapaciteit, bijvoorbeeld op basis van de SUAG-melding met de variabelen ‘bedrag
restverdiencapaciteit’ en ‘bedrag eigen verdiensten’.
De verzekeraar vraagt namens de werkgever een herbeoordeling aan. De verzekeraar die een
herbeoordeling van een WGA-gerechtigde aanvraagt, motiveert zijn verzoek als bovenstaand en
voegt een machtiging van de werkgever bij. UWV en het Verbond van Verzekeraars stellen hiervoor

een modelmachtiging op. De machtiging geldt totdat de werkgever zijn machtiging intrekt.
verzekeraar stelt UWV zo snel mogelijk van de intrekking van de machtiging op de hoogte.
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4. Positie WGA-gerechtigde
De verzekeraar en UWV houden rekening met de positie van de WGA-gerechtigde en informeren hem
transparant en zorgvuldig over de herbeoordelingaanvraag.
5. Medische gegevens
In de procedure treedt de verzekeraar op als gemachtigde van de werkgever. Vanaf het moment dat
UWV echter stukken aan de verzekeraar verstrekt die medische gegevens bevatten, treedt niet langer
de verzekeraar, maar de medisch adviseur van de verzekeraar op als gemachtigde van de werkgever.
De verzekeraar maakt tijdig de naam en het adres kenbaar aan UWV van de medisch adviseur die de
zaak zal behandelen.
Zowel de verzekeraar als de medisch adviseur van de verzekeraar gebruiken de gegevens voor geen
andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verstrekt. De medisch adviseur zal geen medische gegevens
met de verzekeraar delen.
6. Implementatie, monitoring en evaluatie
Het Verbond van Verzekeraars en UWV willen deze afspraken in 2013 implementeren.
Onderdeel van de implementatie is een toelichting door UWV aan verzekeraars over de wijze waarop
verzekeraars kunnen motiveren dat de restverdiencapaciteit van een WGA-gerechtigde zodanig is
toegenomen of afgenomen, dat dit leidt tot verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid en/of
motiveert dat de beperkingen een duurzaam karakter hebben gekregen.
Het Verbond van Verzekeraars en UWV monitoren de aantallen en uitkomsten van de
herbeoordelingen, en evalueren de afspraken binnen twee jaar na inwerkingtreding.
7. Ondertekening
Namens het Verbond van Verzekeraars gevestigd te ’s-Gravenhage:
…
Namens UWV gevestigd te Amsterdam:
…

