Datum

1 augustus 2008
Van

Postbus 111, 8000 AC ZWOLLE

afdeling Bezwaar en Beroep
T (0900) 92 94, F (038) 750 65 81
Ons kenmerk

Mevrouw

B&B

Onderwerp

Beslissing op bezwaar
Geachte mevrouw
U heeft op 21 januari 2008 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing
In deze beslissing deelden wij u mee, dat uw arbeidsongeschiktheid
de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO) per 22 februari 2007
vastgesteld op 55 tot 65%. Wij hebben een beslissing genomen op

van 13 december 2007.
op grond van de Wet op
ongewijzigd wordt
uw bezwaar.

Uw bezwaren
U heeft - kort gezegd - 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.

Hoorzitting
Op 3 juli 2008 heeft de hoorzitting plaatsgevonden.
Het verslag van deze hoorzitting 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.
De bezwaarverzekeringsarts
concludeert dat de ontwikkelingen die hebben plaatsgehad na
de beoordeling in november 2007 een nieuw licht werpen op de situatie per 22 februari
2007. De bezwaarverzekeringsarts
stelt een nieuwe functionele mogelijkhedenlijst
op per het
moment 22 februari 2007.
De bezwaararbeidsdeskundige
concludeert dat door de aanvullende gestelde ~eperkingen
alle aanvankelijk geduide functies komen te vervallen. De bezwaararbeidsdeskundige
acht u
ongeschikt voor passende werkzaamheden.
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Dit betekent dat u per 22 februari 200780

tot 100% arbeidsongeschikt

wordt beschouwd.

Het rapport van de bezwaarverzekeringsarts
en de bezwaararbeidsdeskundige
zijn als bijlage
bij deze beslissing gevoegd. Deze bijlagen maken deel uit van deze beslissing.
Wij zullen u de wettelijke

rente vergoeden.

Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaren wij uw bezwaar gegrond. Wij hebben nu besloten om uw
WAO-uitkering per 22 februari 2007 te baseren op een arbeidsongeschiktheid
van 80 tot
100%. Hierbij hoort een uitkeringspercentage
van 70%.
Deze beslissing komt in de plaats van de beslissing van 13 december 2007.

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 € 660,24, zijnde € 644,00 proceskosten en € 16,24 reiskosten.
De proceskosten zullen betaald worden aan uw gemachtigde. De reiskosten zullen wij naar u
overmaken.

Wettelijke grondslag

"

Wij hebben deze beslissing onder meer genomen op grond van artikel 18, 19 en 21 van de
WAO en artikel 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 205, 7200 AE Zutphen.
De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie van deze brief
meestuurt.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen

Dhr.
MedewerkEYr-Bezwaar & Beroep
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Bij lage( n) :
Rapport bezwaarverzekeringsarts
Rapport bezwaararbeidsdeskundige
Verslag hoorzitting
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