Datum
1 8 JAN Z008
Van

Postbus 2064, 3500 GB UTRECHT

afdeling Bezwaar en Beroep
T (0900) 92 94, F (030) 266 61 81
Ons kenmerk

Adviesbureau

Ria Huisman

Vlietsingel 37
3831 SV Leusden

Uw kenmerk

Onderwerp

Beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw Huisman,
Hierbij ontvangt

u de beslissing op het bezwaar dat u heeft ingediend namens mevrouw
Wij sturen deze beslissing niet aan uw cliënt. Wij gaan er van uit
dat u uw cliënt informeert.
achtend,
ringsinstituut

werknem~rzekeringen

è\kèr Bezwaarzaken

Bijlage(n):
Beslissing op bezwaar
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Onderwerp

Beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw:
U heeft op 29 mei 2007 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van 2 mei 2007. In deze
beslissing deelden wij u mee, dat uw uitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) met ingang van 2 mei 2007 wordt verlaagd. Wij
hebben een beslissing genomen op uw bezwaar.
Uw bezwaren
U heeft de volgende bezwaren naar voren gebracht.
Uw medische beperkingen zijn onderschat; met uw beperkingen kunt u de geduide
functies niet verrichten.
Het medisch onderzoek waarop de beslissing is gebaseerd, heeft niet zorgvuldig
plaatsgevonden.
Daarnaast heeft u een aantal zaken benoemd uit de rapportages van de arbeidsdeskundige
en de verzekeringsarts, waarvan u aangeeft dat ze verkeerd zijn weergegeven.
Hoorzitting
Op 27 september 2007 heeft de hoorzitting plaatsgevonden.
Heroverweging
Naar aanleiding van uw bezwaren hebben wij de beslissing waartegen u bezwaar maakt
heroverwogen. Er heeft een herbeoordeling plaatsgevonden door een
bewaarverzekeringsarts en een bezwaararbeidsdeskundige.
Op grond van deze herbeoordeling zijn wij nu van mening dat u- per 2 juli 2007 voor 80 tot
100% arbeidsongeschikt bent.
De rapportage van de bezwaarverzekeringsarts en de bezwaararbeidsdeskundige is als
bijlage bij deze beslissing gevoegd. Deze bijlage maakt deel uit van deze beslissing.
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Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar gegrond. Wij hebben nu besloten om uw
WAO-uitkering per 2 juli 2007 ongewijzigd te baseren op een arbeidsongeschiktheid van 80
tot 100%.
Deze beslissing komt in de plaats van de beslissing van 2 mei 2007.
Vergoeding kosten bezwaar
Wij vergoeden de kosten van het bezwaar tot een bedrag van

(644,- aan uw gemachtigde.

Wettelijke grondslag
Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op grond van artikel 18, 19 en 21 van de
WAO en artikel 7:3 en 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer staat boven
aan de brief. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst
zijn.
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening
van deze brief een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA UTRECHT.
De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie van deze brief
meestuurt.
Tot slot
Onze afdeling Arbeidsgeschiktheid zal u binnen drie weken informeren over de uitvoering van
de beslissing op bezwaar en de eventuele duur daarvan.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
an het Uitvoeringsinstitu~rknemersverzekeringen
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Bijlage(n) :
Rapport bezwaarverzekeringsarts en bezwaararbeidsdeskundige
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