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Casusbeschrijving 
Het betreft een aanvraag voor een WIA-uitkering. 
Volgens UWV was betrokkene voldoende geschikt om ar-
beid te verrichten. Dit oordeel was (mede) gebaseerd op 
de bevindingen van een verzekeringsarts. De betrokkene 
had, in een aan de WIA-zaak voorafgaande beroepszaak 
tegen een besluit om zijn Ziektewetuitkering stop te 
zetten, zelf een expertiserapport ingebracht van een 
orthopedisch chirurg. Het betoog in de WIA-zaak was 
dat er geen sprake was van ‘equality of arms’, nu er in 
de beoordelingssystematiek van UWV ‘altijd een zekere 

mate van ongelijkheid bestaat en dat het idee lijkt te 

overheersen dat de verzekeringsarts overal verstand van 

heeft’. Hij stelde dat de rechter deze ongelijkheid moet 
compenseren door bijvoorbeeld zelf een deskundige te 
benoemen of in elk geval de eerder genoemde deskun-
dige orthopedisch chirurg te raadplegen. De daarmee 
gepaard gaande hoge kosten hebben betrokkene ervan 
weerhouden opnieuw zelf een orthopedisch chirurg als 
deskundige in te schakelen. Hij beroept zich daarbij op 
het Korošec-arrest. 

Bespreking rechtsoverwegingen
De Centrale Raad van Beroep (verder: (Centrale) Raad) 
verwijst naar eerdere EHRM-jurisprudentie4 dat voor de 
‘neutrality’ – verder verwoord als onpartijdigheid – van 
een door de bestuursrechter benoemde deskundige 
drie factoren van belang zijn. Het EHRM heeft in het 
Korošec-arrest bepaald dat deze factoren ook in aanmer-
king moeten worden genomen bij de beoordeling van 
de onpartijdigheid van medisch deskundigen die advies 
uitbrengen in opdracht van een bestuursorgaan, als dat 
advies een rol speelt in de rechtelijke procedure. 
De Centrale Raad stelt dat het EHRM benadrukt dat het 
recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM 
onder andere omvat dat elke partij een redelijke kans of 
gelegenheid krijgt om haar zaak te bepleiten zonder dat 

er sprake is van een substantieel ongelijke positie ten op-

zichte van de wederpartij. Als gevolg van het gegeven dat 
de verzekeringsarts in dienstbetrekking tot het UWV staat, 
dan wel anderszins een overeenkomst heeft met het UWV 
als procespartij, kan twijfel rijzen aan de onpartijdigheid 
van die verzekeringsarts. De Raad vervolgt: ’Dit betekent 
dat een betrokkene in zoverre in beginsel niet in een ge-

lijke positie ten opzichte van UWV verkeert.’ Twijfel aan 
de onpartijdigheid van de medisch deskundige, in casu de 
verzekeringsarts, moet wel objectief worden gestaafd. 
Het is de taak van de bestuursrechter om compensatie te 
bieden indien een partij niet in een gelijke positie verkeert 
ten opzichte van de wederpartij. Daarom moeten de 
uitgangspunten bij de toetsing door de bestuursrechter 
van de beoordeling door verzekeringsartsen nader worden 
gepreciseerd. Die toetsing wordt bepaald door de gronden 
die een betrokkene aanvoert tegen de medische onder-
bouwing van de besluitvorming en het bewijs dat een 
betrokkene in dat verband aanvoert.

Benoemen van een onafhankelijke medisch 
deskundige? 
In zijn uitspraak zet de Centrale Raad uiteen hoe de rech-
ter toetst of sprake is van ongelijkheid. In het geformu-
leerde toetsingskader gaat het om een beoordeling in drie 
stappen door de rechter: 
1. De zorgvuldigheid van de besluitvorming: de rechter 

moet eerst nagaan of de medische rapporten geba-
seerd zijn op zorgvuldig onderzoek en inzichtelijk en 
consistent zijn. 

Kort geleden besprak ik in dit tijdschrift2 het spraakmakende 
Korošec-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) en de mogelijke consequenties van dit arrest voor de Neder-
landse rechtspraktijk. De hamvraag is of er sprake is van ‘equality of 
arms’ – een gelijkwaardige procespositie – , zoals vereist door artikel 
6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), daar waar de overheid 
voor haar beslissingen gebruik moet maken van medische deskundig-
heid, zoals in WIA-zaken of BMA-zaken (zaken van het Bureau Medische 
advisering, dat adviseert aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
IND). Hoe moet de bestuursrechter die ‘equality of arms’ vaststellen 
en is de onafhankelijkheid van bijvoorbeeld verzekeringsartsen daarbij 
in het geding? Met spanning was het wachten op een uitspraak van 
ons hoogste rechtscollege over deze materie. Die uitspraak is er nu en 
bespreek ik in dit artikel.3
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2. ‘Equality of arms’: vervolgens moet de rechter beoor-
delen of er ‘equality of arms’ – evenwicht – bestaat tus-
sen partijen. De rechter toetst of betrokkene voldoende 
ruimte heeft gehad om de medische bevindingen van 
de arts te betwisten. Als dit evenwicht er niet is, zal de 
rechter dit evenwicht moeten herstellen. Dat kan hij 
doen door bijvoorbeeld de betrokkene alsnog in staat 
te stellen medische informatie te overleggen of zelf een 
onafhankelijk deskundige in te schakelen. Als van de 
betrokkene in redelijkheid niet kan worden gevraagd 
dat hij nadere medische stukken heeft ingediend ter 
onderbouwing van zijn beroep of de bestuursrechter 
acht de ingediende stukken naar hun aard niet ge-
schikt om twijfel te zaaien aan de medische rapporten, 
dan moet de bestuursrechter voor deze bewijsnood zo 
nodig compenseren, bijvoorbeeld door een deskundige 
te benoemen. Als de bestuursrechter niet ingaat op een 
verzoek om een deskundige te benoemen, om de be-
trokkene te compenseren voor de gestelde bewijsnood, 
zal hij die afwijzing moeten motiveren. 

3. Inhoudelijke beoordeling: tot slot moet de rechter 
beoordelen of de door betrokkene gemotiveerde 
betwisting van het oordeel van de arts twijfel doet 
ontstaan over dat oordeel. Als twijfel aan de juistheid 
van de beoordeling niet wordt weggenomen, kan ook 
daarin reden bestaan dat de bestuursrechter een me-
disch deskundige benoemt. Als de rechter het verzoek 
om een onafhankelijk deskundige te benoemen afwijst, 
dan zal hij moeten motiveren waarom hij zich op basis 
van de door partijen ingebrachte medische informatie 
voldoende in staat acht om het geschil te beslechten. 

Bespreking toepassing toetsingskader door de 
Centrale Raad

Stap 1

In zijn uitspraak besteedt de Centrale Raad weinig 
woorden aan de beoordeling van de zorgvuldigheid van 
het onderzoek en de rapportage van de verzekeringsarts. 
Benadrukt wordt dat de verzekeringsarts gerefereerd 
heeft aan het expertiserapport dat betrokkene zelf heeft 
ingebracht en aan een rapport van de behandelend 
reumatoloog. 

Stap 2

Inzake ‘equality of arms’ is de argumentatie kort. 
Betrokkene heeft in de (hoger) beroepsfase volgens de 
Centrale Raad voldoende ruimte gehad om zelf nadere 
medische stukken in te brengen ter onderbouwing van 
zijn standpunt. De verzekeringsarts heeft doorslaggevende 
betekenis gegeven aan het door betrokkene zelf inge-
brachte expertiserapport, opgesteld door een van UWV 
onafhankelijke deskundige. De conclusie is dat er geen 
sprake is van een schending van ‘equality of arms’. 
Ik vind de redenering van de Centrale Raad (in rechts-

overweging 10.2) niet uitblinken in duidelijkheid. Het zou 
voor mij duidelijker zijn geweest als de Centrale Raad had 
geconcludeerd dat betrokkene - door te volstaan met te 
verwijzen naar het eerder door hem zelf ingebrachte ex-
pertiserapport - geen twijfel heeft gezaaid over de juistheid 
van de medische beoordeling omdat dit expertiserapport 
doorslaggevend was voor de beoordeling door de verzeke-
ringsarts. 

Stap 3

Bij de ‘inhoudelijke beoordeling’ gaat de Centrale Raad in 
op de bevindingen van de verzekeringsarts, diens overwe-
gingen met betrekking tot de ingebrachte expertise en de 
bij de huisarts opgevraagde medische gegevens. Ik maak 
uit de redenering verder op dat de Centrale Raad meent 
dat betrokkene zijn stelling dat ‘de beperkingen zijn 
onderschat’ niet voldoende heeft onderbouwd. Daarnaast 
heeft de verzekeringsarts voor de Centrale Raad voldoen-
de gemotiveerd waarom de urenbeperking die betrokkene 
claimde niet van toepassing was. 

Bespreking van het toetsingskader (sec) en van 
de toepassing van het toetsingskader
Het toetsingskader richt zich uitsluitend tot de rechter. 
De Raad stelt duidelijk dat er twijfel kan rijzen aan de 
onpartijdigheid van de door het bestuursorgaan ingescha-
kelde artsen. De uitspraak bevat echter geen opmerkingen 
of aanwijzingen voor nadere of betere borging van de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van artsen die in 
opdracht van bestuursorganen werken. Dit neemt naar 
mijn idee niet weg dat bijvoorbeeld UWV en verzekerings-
artsen er verstandig aan doen de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de verzekeringsarts zoveel mogelijk te 
blijven waarborgen.5

De uitspraak is vooral van belang vanwege het gepresen-
teerde toetsingskader. 

Stap 1 en 3 verwoorden de bestaande praktijk, stap 
2 is nieuw. Een nieuw punt van discussie zal dan het 
antwoord kunnen zijn op de vraag: is er sprake van 
bewijsnood? Uitgangspunt bij stap 2 is dat betrokkene zelf 
medische stukken produceert om het deskundigenoordeel 
ter discussie te stellen. Kan hem niet worden tegengewor-
pen dat hij dit niet heeft gedaan of zijn die stukken naar 
hun aard daarvoor niet geschikt, dan moet de rechter dat 
op enigerlei wijze compenseren. Hier gaat het dus niet om 
het wekken van gerede twijfel (dat is stap 3), maar om de 
vraag of betrokkene in de gelegenheid is geweest om die 
twijfel te zaaien. Bij stap 3 gaat het om de inschakeling 
van een deskundige omdat de betrokkene twijfel heeft 
gewekt aan het oordeel van de door het bestuursorgaan 
ingeschakelde arts door het inbrengen van stukken, 
terwijl deze twijfel door het bestuursorgaan niet wordt 
weggenomen. 
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Een niet onbelangrijk element in het toetsingskader is de 
aan de rechter opgelegde verplichting om de afwijzing 
van een verzoek om een deskundige in te schakelen te 
motiveren. Dit geldt zowel inzake bewijsnood (stap 2) 
als bij de beoordeling of er voldoende twijfel is gezaaid 
(stap 3). Uit onderzoek weten we dat bestuursrechters dit 
nauwelijks of niet (gemotiveerd) doen. Het is gebruikelijk 
zich te bedienen van korte standaardzinnen.6 Op dit punt 
wordt dus een zwaardere eis gesteld aan de motive-
ringsplicht van de bestuursrechter dan thans het geval is. 
Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt. 

Slotopmerkingen
Hoe zou de betrokkene wél een succesvol beroep kunnen 
doen op schending van het beginsel van ‘equality of 
arms’? Zou dat mogelijk zijn onder de omstandigheid dat 
de betrokkene kan aantonen dat hij zijn best heeft gedaan 
informatie van zijn behandelend artsen in te brengen 
maar dat dit niet gelukt is, om welke reden dan ook? Of 
dat hij zijn best heeft gedaan relevante informatie in te 
brengen maar dat het niet gelukt is deze te bemachtigen? 
Bijvoorbeeld omdat de behandelaar geen kwalitatieve uit-
spraken wenst te doen – daarbij al of niet verwijzend naar 
KNMG-richtlijnen - die gerede twijfel kunnen doen rijzen? 
Terwijl hij daarbij tevens niet over de financiële mogelijk-
heden beschikt om zelf een expertise te bekostigen? Mijn 
antwoord op deze vragen is volmondig ja. Met bovendien 
als kanttekening dat de bestuursrechter de relevantie van 
de ingebrachte informatie slechts op argumentatief niveau 

kan beoordelen en niet medisch-inhoudelijk. Dit blijft een 
zwakke plek in het proces. Kort gezegd gaat het erom of 
de betrokkene relevante stukken feitelijk kan vergaren. 
Voor artsen die ingeschakeld worden door bestuursorga-
nen is mijn advies dat zij er verstandig aan doen rekening 
te houden met de ongelijke positie waarin de betrokkene 
verkeert en als het ware te anticiperen op een mogelijk 
beroep op die ongelijke positie. Hoe? Door middel van het 
opvragen van medische gegevens bij behandelend artsen 
en deze te betrekken bij de overwegingen. Zeker wanneer 
de betrokkene daar nadrukkelijk om vraagt. Of de betrok-
ken artsen dit nu inhoudelijk noodzakelijk vinden of niet, 
voor de rechter is het een belangrijk punt van zorgvul-
digheid. Zij kunnen ook eens wat vaker zelf (alsnog) een 
expertise laten verrichten.
Het opvolgen van dit advies is een adequate uitwerking 
van stap 1 (zorgvuldige besluitvorming) en levert daar-
naast een bijdrage aan de invulling van stap 2 (‘equality of 
arms’). 
Een risico van het toetsingskader is dat de rechter en 
de (verzekerings)arts elkaar gaan bezighouden in een 
procedurele dans om aan het toetsingskader te voldoen, 
terwijl aan het werkelijke probleem niet wordt toegeko-
men. Is het eigenlijk niet van groter belang welke medisch 
deskundige het best in staat kan worden geacht te 
beoordelen welke beperkingen er zijn, met inachtneming 
van de beschikbare gegevens van de behandelend artsen? 
Daarover staat in de uitspraken geen woord. Dit zou 
onderdeel kunnen uitmaken van de beoordeling in stap 

Bert Cornelius fecit
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3. Indien betrokkene aannemelijk kan maken dat het be-
stuursorgaan niet de juiste deskundige(n) heeft betrokken 
bij de besluitvorming, zal er bij de rechter twijfel ontstaan 
over de juistheid van de medische beoordeling. Dit kan 
dan voor de rechter aanleiding zijn een (juiste) deskundige 
in te schakelen. 
Als er regelmatiger sprake zal blijken te zijn van bewijs-
nood, dan kan dat leiden tot een toename van het alsnog 
inwinnen van informatie bij behandelend artsen en het 
vaker inschakelen van medisch deskundigen. Soelaas voor 
het bestaande probleem van het gebrek aan bekwame en 
beschikbare onafhankelijke medisch deskundigen biedt de 
uitspraak niet. 

Noten
1. Dit artikel is een bewerking van RSV 2017/151, met noot 
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geding?’ TBV 2017; 3: 109-111. 
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Aandachtspunten
 ■ De Centrale Raad van Beroep heeft uitgangspunten 

voor de rechter ontwikkeld in zaken waarin de 
overheid zich beroept op een advies van een eigen 
medisch deskundige. Het gaat om een beoordeling 
in drie stappen.

 ■ Aanleiding voor de uitspraak is het Korošec-arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
van 8 oktober 2015.

 ■ Verzekeringsartsen en andere artsen die werkzaam 
zijn voor bestuursorganen zijn te beschouwen als 
partijdeskundigen.

 ■ De rechter moet compensatie bieden als een partij 
in een nadelige positie verkeert ten opzichte van het 
bestuursorgaan. Bijvoorbeeld door zelf een medisch 
deskundige in te schakelen.


