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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z07466
Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over de keuringsstop bij het UWV (ingezonden 6 mei 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met bovengenoemd artikel («Duizenden werknemers te lang in
de ziektewet door keuringsstop bij UWV») in het Financieele Dagblad van
3 mei jl.?1
Vraag 2
Hoe groot is op dit moment (3 mei 2021) de werkvoorraad van sociaalmedische beoordelingen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)? Bij hoeveel daarvan gaat het om Eerstejaars Ziektewet
Beoordelingen (EZWB)? Hoeveel groter is de EZWB-voorraad op 1 mei ten
opzichte van 1 januari 2021?2 Hoeveel ten opzichte van 1 januari 2020?3 Wat
is de belangrijkste verklaring voor deze verschillen?
Vraag 3
Doet UWV 100% van de benodigde EZWB-keuringen bij werknemers die een
jaar ziek zijn? Zo nee, hoeveel procent van de benodigde keuringen doet het
UWV dan? Hoe vaak komt het voor dat werknemers de gehele wachttijd tot
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) doorlopen zonder dat er
een EZWB-keuring plaatsvindt? In hoeveel procent van de gevallen wordt niet
een volledige keuring, maar een lichtere vorm, bijvoorbeeld een «screening»
gedaan?
Vraag 4
Op basis van welke criteria besluit UWV om al dan niet binnen de voorgeschreven periode een keuring bij een werknemer uit te voeren? Maakt UWV
verschil tussen eigenrisicodragers en niet-eigenrisicodragers? Zo ja, wat zijn
de cijfers uitgesplitst naar deze twee groepen?
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FD, 3 mei 2021, «Duizenden werknemers te lang in de ziektewet door keuringsstop bij UWV»
https://fd.nl/economie-politiek/1382213/duizenden-werknemers-te-lang-in-ziektewet-doorkeuringsstop-bij-uwv-pde1cavvhjQp
UWV, «Jaarverslag 2020», https://jaarverslag.uwv.nl/
UWV, «Jaarverslag 2019», https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2019.pdf
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Vraag 5
Herkent u het vermoeden van het Platform Private Uitvoerders Sociale
Zekerheid (PPUSZ) dat UWV sinds begin 2021 nauwelijks meer keuringen ten
behoeve van de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling uitvoert? Zo ja, wat is
daarvan de reden? Zo nee, hoe verklaart u de bevindingen en het vermoeden
van PPUSZ?
Vraag 6
Deelt u de mening dat het voor betrokken werkgevers én werknemers van
groot belang is dat de Eerstejaars Ziektewet Beoordelingen binnen de
daarvoor gestelde periode worden uitgevoerd? Zo ja, hoe zorgt u ervoor dat
UWV deze beoordelingen binnen de wettelijke termijn uitvoert?
Vraag 7
Wat is uw verwachting van het aantal werknemers dat hersteld is, maar nog
in de Ziektewet thuis zit als gevolg van de achterstallige EZWB-keuringen?
Wat is bekend over de betekenis van een dergelijke situatie voor de
re-integratie en arbeidsgeschiktheid van deze werknemers?
Vraag 8
Hoe groot was de directe schade van achterstallige EZWB-keuringen voor
werkgevers in 2020? En hoe groot was de indirecte schade door premiestijgingen in 2020?
Vraag 9
Wat is de verwachte directe en indirecte schade van het achterwege blijven
van EZWB-keuringen voor werkgevers in 2021? Wat is het verschil tussen
eigenrisicodragers en niet-eigenrisicodragers?
Vraag 10
Op welke manier bent u van plan om ervoor te zorgen dat de werkvoorraad
EZWB zo snel mogelijk weer op orde is?
Vraag 11
Wat doet u eraan om de schade voor betrokken werknemers en werkgevers
te minimaliseren?
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