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Uw kenmerk

Onderwerp

Beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw'
Namens u is op 15 februari 2007 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van
17 januari 2007 over de beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering
18 maart
Tevens is bezwaar gemaakt tegen de beslissing van 1 februari 2007 aangaande de
reïntegratievisie. Wij hebben een beslissing genomen op uw bezwaarschrift.

2007.

Uw bezwaren
Namens u zijn de volgende bezwaren naar voren gebracht.
kunt uw verdienvermogen
niet benutten omdat u geen 40 uur per week kunt werken. Er
wordt gesteld dat u recente rijervaring hebt, terwijl bij rijbewijs B wordt vermeld dat u niet
meer rijdt. U kunt niet bovenhands werken vanwege beperkingen met uw rechterarm en
schouder. U kunt niet torderen en ook niet hurken. U hebt wel aanpassingen, als een goed
instelbare stoel, nodig en u hebt concentratie problemen. U kunt niet voldoen aan de
maximale reistijden. U moet regelmatig rusten en de spier en gewrichtspijnen
nemen toe. Er
is geen informatie bij behandelaars opgevraagd. Er is nog immer sprake van psychische
problematiek.
U

Hoorzitting
Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden, aangezien volledig aan uw bezwaren tegemoet
wordt gekomen. Op grond van de wet kunnen wij om die reden van een hoorzitting afzien.

Heroverweging
Naar aanleiding van uw bezwaren hebben wij de beslissing waartegen
heroverwogen.
Voor wat betreft de beslissing van 17 januari 2007.
De nieuwe regering heeft aangekondigd voor degenen geboren na

u bezwaar maakt

1 juli 1954 maar voor 2

juli 1959 tot een aanpassing van de he~beoordelingsregels te willen komen. De
herbeoordelingsregels
zijn inmiddels per 22 februari 2007, de datum dat het nieuwe kabinet
is aangetreden. Er is aanleiding om de beslissing waar u bezwaar tegen hebt gemaakt te
herzien en wel op formele gronden. De effectueringsdatum
van uw schatting ligt na 22
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februari 2007, namelijk ingaande 18 maart 2007 zodat uw bezwaar voor gegrondverklaring
in aanmerking komt.
Voor wat betreft de beslissing van 1 februari 2007.
Gezien het feit dat een grote hoeveelheid kanttekeningen en opmerkingen wordt gemaakt bij
en gericht tegen de reïntegratievisie en dat deze op punten onvolledig is of onjuist zou zijn,
is in het kader van zorgvuldigheid besloten deze visie in bezwaar niet te handhaven en eerst
opnieuw de reïntegratievisie op te stellen enjof te wijzigen alvorens deze kenbaar te maken.
Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar gegrond. Vooralsnog blijft u ingedeeld in
de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsklasse van 45 tot 55%. Hierbij hoort een
uitkeringspercentage van 35%. Het bezwaar tegen de reïntegratievisie is eveneens gegrond.
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 ( 322,-. Dit betreft kosten van indienen van bezwaar.
Het bezwaar wordt aangemerkt als een zaak van gemiddeld gewicht. Hierbij is in
ogenschouw genomen dat de zaak in het kader van de schatting nauw samenhangt met het
bezwaar tegen de reïntegratievisie.Wij betalen dit bedrag zo spoedig mogelijk uit aan uw
gemachtigde.
Wettelijke grondslag
Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op grond van artikel 18 WAO, Beleidsregels
arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten en artikel 7:3, 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 .
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Tot slot
U wordt door de afdeling AG binnen drie weken op de hoogte gebracht van het vervolgtraject
en de eventuele duur daarvan.
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