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Naar aanleiding van uw desbetreffend verzoek delen wij u hierbij mede dat er een schrijffout
staat in onze beslissing op bezwaar van uw cliënt mevrouw
In het hoofdstuk 'heroverweging" op pagina 2 moet in de voorlaatste alinea de datum in de
laatste zin niet zijn 25 juni 2009 maar 24 juni 2008. Wij verzoeken u deze brief te
beschouwen als aanvulling oQ deze beslissing en deze alszodanig in te voegen.

Hoogachtend,
Uitvoeri ngsinstituut werknemersverzekeri ngen
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Onderwerp

Beslissing op bezwaar

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.
Hoogachtend,
Uitvoeri ngsinstituut werknemersverzekeri ngen
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Beslissing op bezwaar

U heeft op 30 juli 2008 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van 24 juni 2008. In deze
beslissing deelden wij u mee, dat uw uitkering op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) met ingang van
25 augustus 2008 wordt ingetrokken. Wij hebben een beslissing genomen op uw bezwaar.
Uw bezwaren
Uw gemachtigde heeft, samengevat, de volgende bezwaren naar voren gebracht. Voor de
bezwaren in detail wordt verwezen naar de verschillende (aanvullende) bezwaarschriften.
••. De beperkingen zoals die zijn vastgelegd op de Funcionele Mogelijkhedenlijst (FML) zijn
onvoldoende gewogen en zijn zwaarder dan aangenomen
••. De klachten zijn toegenomen en u bent nog steeds onder behandeling
•
De aanvallen vinden steeds meer plaats in clusters. Daardoor zal ook het werk als
postbestelIer gestaakt moeten worden
••.. Er is geen informatie opgevraagd bij de behandelende artsen
..•. De epileptische aanvallen zijn veel zwaarder dan beschreven door de verzekeringsarts
4. Op arbeidsdeskundig terrein zijn er bezwaren waarvoor volledigheidshalve wordt
verwezen naar de bezwaarschriften. De bezwaren vinden hun grondslag in de medische
bezwaren
Hoorzitting
Op 20 november 2008, 18 maart 2009 en 28 mei 2009 zijn er hoorzittingen geweest.
De verslagen van deze hoorzittingen vindt u bij deze brief.
Heroverweging
Naar aanleiding van uw bezwaren hebben wij de beslissing waartegen u bezwaar maakt
heroverwogen. Er heeft een herbeoordeling plaatsgevonden door een
bezwaarverzekeringsarts en een bezwaararbeidsdeskundige. Naar aanleiding van deze
herbeoordelingen is er tweemaal een voornemen tot wijziging van een besluit (9 februari
2009 en 2 april 2009) aan u voorgelegd. Tegen deze genoemde besluiten heeft u ook
bezwaar gemaakt. We hebben besloten om de beslissing waartegen u bezwaar maakt in te
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trekken en de primaire afdeling te vragen een beoordeling te doen op basis van de actuele
situatie. Hierna zullen we dit toelichten.
Op basis van onze beslissing van 24 juni 2008 is de Wajong uitkering ingetrokken per 25
augustus 2008. Naar aanleiding van uw bezwaren heeft er in eerste aanleg een aanpassing
van de FML plaatsgevonden door de bezwaarverzekeringsarts. Op basis van deze FML heeft
de bezwaararbeidsdeskundige een herbeoordeling gedaan waarbij is gebleken dat niet alle
functies gehandhaafd konden worden. Hierna is een voornemen tot wijziging van een besluit
genomen. Naar aanleiding van uw bezwaren tegen dit voornemen tot wijziging van een
besluit heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de arbeidsdeskundige beoordeling welke
u middels een voornemen tot wijziging van een besluit van 22 april 2009 zijn medegedeeld.
In dit laatst genoemde besluit wordt uw mate van arbeidsongeschiktheid verlaagd per 23
juni 2009. Naar aanleiding van uw bezwaren tegen dit voornemen tot wijziging van een
besluit heeft er op 28 mei 2009 wederom een hoorzitting plaatsgevonden.
Om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen zoals die die door de Centrale Raad van beroep
zijn aangegeven dient een verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid per
toekomende tijd in te gaan. Hieraan is voldaan met de brieven over het voornemen tot
wijziging van een besluit. Daarnaast zijn door u in de verschillende hoorzittingen gegevens
verstrekt over uw medische situatie die naar uw mening steeds verder achteruit gaat.
Gezien het tijdsverloop sinds de datum in geschil(25 augustus 2008), alsmede gelet op de
overige omstandigheden, is het niet onaannemelijk dat zich na de datum in geschil feiten en
omstandigheden hebben voorgedaan die mogelijk van invloed kunnen zijn op de actuele
mate van arbeidsongeschiktheid. Om die reden wordt nu in de bezwaarprocedure afgezien
van een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid per 23 juni 2009. Deze
beoordeling wordt weer neergelegd bij de primaire afdeling.
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Op grond van deze heroverweging zijn wij nu van mening dat u per 25 augustus 2008
onveranderd voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent. Onze beslissing van 25 juni 2009
wordt ingetrokken.
Verschillende rapportages van de bezwaarverzekeringsarts en de bezwaararbeidsdeskundige
zijn u reeds toegezonden. Een laatste rapportage van de bezwaarverzekeringsarts wordt als
bijlage bij deze beslisisng op bezwaar gevoegd. Deze bijlage maakt deel uit van deze
beslissing.
Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar gegrond. Wij hebben nu besloten om uw
Wajong uitkering per 25 augustus 2008 onveranderd te baseren op een mate van
arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%.
Onze beslissing van 24 juni 2008 wordt hierbij ingetrokken.
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Vergoeding kosten bezwaar
U heeft verzocht om vergoeding van kosten die u heeft gemaakt in verband met de
behandeling van het bezwaar. Wij hebben besloten uw kosten te vergoeden tot een bedrag
van € 644. Dit betreft kosten van het indienen van een bezwaarschrift en het bezoek aan een
hoorzitting.
Het bezwaar wordt aangemerkt als een zaak van gemiddeld gewicht. Wij betalen dit bedrag
zo spoedig mogelijk uit aan uw gemachtigde.
Wettelijke grondslag
Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op grond van artikel 2, 6 en 17 van de
Wajong en artikel 7: 2 en 7: 11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Heeft u nog vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u over deze beslissing op uw bezwaar nog vragen heeft of
behoefte aan een toelichting. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer J
Disselhorst te bereiken op 038-7506524 aanwezig op maandag tot en met donderdag.
Beroep
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 205, 7200 AE Zutphen.
De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie van deze brief
meestuurt.
Tot slot
U wordt door de afdeling AG binnen drie weken op de hoogte gebracht van het vervolgtraject
en de eventuele duur daarvan. Tevens zal aan de afdeling AG gevraagd worden een
beslissing te nemen op uw verzoek tot vergoeding van wettelijke rente.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van h~~stituut
werknemersverzekeringen

Bijlage(n) :
Rapport bezwaarverzekeringsarts
Verslag hoorzitting

