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Het verwijt dat zij niet onafhankelijk zijn treft verzekeringsartsen 
zelden. Daar lijkt verandering in te zijn gekomen. Vrij plotseling en uit 
een onverwachte hoek. Het rumoer heeft de leefwereld van verzeke-
ringsartsen nog niet echt bereikt, maar in de juridische wereld – die 
van het bestuursrecht, de context van de verzekeringsartsen die in de 
sociale zekerheid werken – zwelt de discussie aan. Aanleiding is het 
eind 2015 gewezen zogenaamde Korošec arrest van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM). In het geding is het beginsel 
van  ‘equality of arms’ als onderdeel van het recht op een eerlijk proces 
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). In dit artikel bespreek ik dit spraakmakende arrest en de moge-
lijke implicaties voor de positie van verzekeringsartsen. 
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In november jongstleden organiseerde de Centrale Raad 
van Beroep een symposium over de betekenis van het 
arrest Korošec. Met de volgende tekst in de uitnodiging: 
‘Over de betekenis van dit arrest voor de Nederlandse 

rechtspraktijk bestaat grote onduidelijkheid. De parallel-

len van de Sloveense zaak (over een sociale voorziening) 

met diverse soorten Nederlandse geschillen (onder meer: 

WMO-voorzieningen, arbeidsongeschiktheidsgeschillen 

en BMA-zaken)2 zijn groot. Ook in die zaken beslist 

het bestuursorgaan veelal op basis van een medisch 

advies van een deskundige werkzaam voor dat bestuurs-

orgaan en speelt dit bewijs in de gerechtelijke procedure 

doorgaans een belangrijke rol. Meer duidelijkheid over 

de impact van het Korošec arrest voor de  Nederlandse 

rechtspraktijk is wenselijk.’ Het wachten is op een 

standpuntbepaling van de Centrale Raad in momenteel 

lopende hoger beroepszaken, waarin een beroep wordt 

gedaan op de uitspraak van het Europese Hof. 

Rechters moeten in bestuursrechtelijke zaken regelmatig 
deskundigenrapporten beoordelen. In arbeidsongeschikt

heidsgeschillen is het beoordelen van medische rappor
ten schering en inslag. Maar kunnen rechters dat wel? 
Hebben ze daartoe voldoende kennis in huis? En hoe 
moet de rechter reageren op een verzoek om een eigen 
onafhankelijk deskundige in te schakelen? Daarbij zijn er 
grote verschillen gevonden tussen rechtbanken in het aan
tal deskundigen dat zij benoemen. De range loopt van 0,5 
tot 16,6%.3 Vervolgens moet de rechter het rapport van 
de ingeschakelde deskundige beoordelen en op waarde 
schatten: ‘als hij (de rechter) daartoe volledig in staat zou 
zijn, had hij de bijstand van de deskundige waarschijnlijk 
niet nodig’.4 Dit fenomeen wordt in de juridische litera
tuur wel de ´kennisparadox’ genoemd. In genoemd arrest 
komen deze vraagstukken aan de orde door middel van 
toetsing aan artikel 6 EVRM.

Twee posities
In ons Nederlandse bestuursrecht kunnen inzake de 
inschakeling van medisch deskundigen bij arbeidsonge
schiktheidsgeschillen twee posities worden gemarkeerd. 
Dat is gebleken in onderzoek dat momenteel wordt 
gedaan over dit onderwerp.5

De eerste positie wordt ingenomen door veel bestuurs
rechters. Bij hen leeft breed gedragen het idee dat er 
gerede twijfel moet zijn over de juistheid van de medische 
grondslag van het door de uitvoeringsinstelling genomen 
besluit alvorens een onafhankelijk deskundige in te scha
kelen. Er moet in enigerlei vorm medisch (tegen)bewijs 
worden geleverd. Hoe kan die twijfel worden opgeroe
pen? Sommige bestuursrechters menen dat het rapport 
van de verzekeringsarts op zichzelf zo onzorgvuldig kan 
zijn dat zij daardoor niet overtuigd raken van de juistheid 
van de inhoud van die rapportage. Anderzijds kan ook 
een heel overtuigend verhaal (sec) van de klager twijfel 
oproepen. Dit zijn echter grote uitzonderingen. De meeste 
rechters vinden dat je als klager ‘wel met iets moet 

komen’. Daarmee wordt concreet bedoeld: een medisch 
(bewijs)stuk als tegenhanger van de medische rapporten 
waarop de uitvoeringsinstelling zijn besluit baseerde.
De tweede positie is die van rechtshulpverleners. Zij 
vinden dat klagers nauwelijks reële middelen hebben. 
Hun visie op de rechtspositie van klager: ‘het verhaal van 

Onafhankelijkheid 
verzekeringsartsen  
in het geding?1

Jim Faas



voor de prakti jk

tbv jaargang 25 |  nr.3 |  maart 2017110

klager is subjectief; behandelaars zijn huiverig om iets op 

papier te zetten en als ze het al doen zijn ze niet onaf-

hankelijk genoeg; een medisch expertiserapport is niet 

te betalen.’ Het genereren van twijfel wordt zo wel een 
onevenredig zware opgave. Met andere woorden: ‘waar 

kun je als klager nu eigenlijk mee komen?’ 
Overigens blijkt in de praktijk dat na expliciete verzoeken 
van klagers om een medisch deskundige in te schakelen, 
bestuursrechters in hun uitspraken niet of nauwelijks 
motiveren om welke reden zij daarvoor géén noodzaak 
zien. De verzoeken worden veelal afgedaan met een 
standaardredenering, zoals ‘omdat het onderzoek volledig 

is geweest’. Het aantal keren dat de bestuursrechter een 
medisch deskundige inschakelde is sinds de late jaren 
negentig van de vorige eeuw drastisch afgenomen.3 Het 
EHRMarrest gooit een stevige steen in de vijver van de 
discussie over de noodzaak en wenselijkheid van het 
inschakelen van onafhankelijk medisch deskundigen. Met 
potentiele consequenties voor werkwijze en strategie van 
alle spelers in geschillen waarbij deskundigenadviezen een 
belangrijke rol spelen.

De zaak Korošec
De Sloveense burger Korošec lijdt aan een progressieve 
spierziekte en heeft 24 uur hulp nodig bij de algemene 
dagelijkse levensverrichtingen. Hij verzoekt om een opho
ging van zijn uitkering tot 100% omdat zijn gezondheid 
verslechtert. Hij zou 24uurs verzorging nodig hebben van 
een familielid of een andere verzorgende, alsmede per
manente professionele hulp. De uitvoeringsinstantie wijst 
dat verzoek af, afgaand op het oordeel van een arbeids
ongeschiktheidscommissie met daarin meerdere artsen. In 
bezwaar acteert een tweede commissie met andere artsen. 
Bezwaar ongegrond. In alle daarop volgende beroepsza
ken, tot en met het Sloveense Constitutionele Hof, wordt 
de zaak vervolgens afgewezen. Korošec voert steeds als 
argument aan dat de ingeschakelde deskundigen niet als 
onafhankelijk kunnen worden beschouwd en dat hun oor
deel daarom niet als bewijs mag worden gebruikt. Korošec 
meent dat de rechtbank daarom ook ten onrechte geen 
onafhankelijke medisch deskundige heeft ingeschakeld. 
Bij het EHRM klaagt Korošec over schending van artikel 6 
§ 1, het recht op een eerlijk proces, meer in het bijzon
der van het beginsel van ‘equality of arms’. De ‘expert 

 opinions’ hadden door de rechtbank slechts als deelbewijs 
van de tegenpartij mogen worden aangemerkt en niet als 
onafhankelijk bewijs. Korošec stelt dat rechters de kwa
liteit van die ‘expert opinions’ niet kunnen beoordelen 
zonder inschakeling van een onafhankelijke deskundige.

In eerdere jurisprudentie (in de zaak Sara Lind)6 heeft 
het Hof bij de vraag of er sprake is van schending van het 
beginsel van ‘equality of arms’ drie factoren betrokken:

1. de aard van de taak die is toevertrouwd aan de 
deskundige;

2. de positie van de deskundige in de hiërarchie van 
het bestuursorgaan en

3. de rol van de deskundige in de procedure, met 
name het gewicht dat door de rechter aan het 
oordeel van de deskundige wordt toegekend.

De eerste factor: het Sloveense uitvoeringsorgaan had 
voor de beoordeling van claims medische expertise nodig 
van ‘disability’ commissies. De tweede factor: de leden 
van deze commissies zijn benoemd door het uitvoerings
orgaan en daardoor niet onafhankelijk. Hierdoor kan de 
verdenking ontstaan dat zij niet onpartijdig kunnen oor
delen. Dat vindt het Hof echter niet doorslaggevend. Wat 
dan wel? ‘What is decisive is whether the doubts raised 

by appearances can be objectively validated.’

Het Hof stelt dat het beginsel van ‘equality of arms’ vereist 
dat elke partij een redelijke kans of gelegenheid krijgt 
om zijn zaak te bepleiten zonder dat er sprake is van een 
substantieel nadelige positie ten opzichte van de tegen
partij. Eerder is door het Hof geconcludeerd dat de opinie 
van een medisch deskundige, nu de rechter medische 
kennis ontbeert, waarschijnlijk een doorslaggevende 
invloed zal hebben op het vaststellen van de feiten en als 
een essentieel bewijsonderdeel zal worden beschouwd. 
Onder omstandigheden kan een gebrek aan neutraliteit 
bij de aangestelde expert een schending van het beginsel 
van ‘equality of arms’ opleveren. Het Hof merkt op dat 
Korošec geen gelegenheid had om de bevindingen van de 
commissies te bestrijden nu zijn verzoek om een onafhan
kelijke deskundige in te schakelen is afgewezen met als 
argument dat de commissies al een adequate beoordeling 
hadden gedaan op basis van de beschikbare gegevens uit 
Korošec’s medische dossier. Het Hof is van mening dat de 
opinies van de commissies door de rechters als doorslag
gevend bewijs zijn gebruikt in een zaak, waar beslist 
medische expertise van node was, welke niet voorhanden 
was bij het gerecht zélf. Het Hof benadrukt de dominante 
rol die de commissies en hun oordeel hebben gespeeld in 
het hele proces. Conclusie van het Hof is dat de rechts
positie van Korošec niet op gelijke voet staat met die van 
het uitvoeringsorgaan. Dat is niet in overeenstemming 
met het beginsel van ‘equality of arms’: dus schending van 
artikel 6 EVRM.

Bespreking
Wat opvalt in de Sloveense casus is dat er op het oog spra
ke lijkt te zijn van een zorgvuldig opgebouwd medisch 
oordeelsvormingsproces. Er zijn verschillende documen
ten van behandelend artsen overgelegd, in de beoordelen
de commissies, zowel in de primaire fase als in bezwaar 
(de prejudiciële fase), hadden meerdere medisch specialis
ten zitting. Dit volstaat kennelijk niet om in de judiciële 
fase te voldoen aan het beginsel van ‘equality of arms’. De 
klagende partij moet als volwaardige procespartij kunnen 
optreden en daarom de gelegenheid en mogelijkheid 
hebben om iets naar voren te brengen ter betwisting van 
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het medisch oordeel als dat zo doorslaggevend is voor de 
besluitvorming. 
De vraag die opdoemt is wat de Sloveense rechtbank dan 
wel had moeten doen om in deze zaak ‘equality of arms’ 
te bewerkstelligen. Beter motiveren waarom er geen 
sprake was van schending van het beginsel op basis van 
de jurisprudentie EHRM (door toetsing van de drie fac
toren)? Moet zij Korošec in een (betere) positie brengen 
om het medisch oordeel te kunnen betwisten? Maar hoe 
dan? Moet deze partij zelf een medische expert inschake
len? Is dat realistisch gezien de met medische rapporten 
gemoeide hoge kosten? En dat is dan toch ook weer een 
partijdeskundige? Of moet de rechter toch maar meteen 
zelf een onafhankelijke medisch deskundige inschakelen?

Betekenis van het arrest voor de Nederlandse 
situatie
In Sloveense sociale zekerheidszaken geldt de eis dat 
de rechtbank een deskundigenoordeel moet inwinnen 
als zij zelf niet beschikt over de noodzakelijke expertise 
om bepaalde feiten te kunnen vaststellen of bevestigen. 
Dat verschilt duidelijk met de Awb: daar is in artikel 
8:47 geregeld dat de bestuursrechter een onafhankelijke 
deskundige kan inschakelen. Dit aspect is in het arrest 
geen belangrijke overweging en daarom kunnen we daar
aan voorbij gaan voor de duiding van het arrest voor de 
 Nederlandse situatie. Wat wel ter discussie staat is of kla
ger in een situatie waarin de rechter afgaat op medische 
expertise van de andere partij voldoende mogelijkheid 
wordt geboden om deze expertise te betwisten. 
Aan dit arrest kunnen de volgende conclusies worden 
verbonden:

1. Uitvoeringsorganen die voor het nemen van 
beslissingen (medische) experts moeten inschake
len en die deze experts zelf benoemen, in dienst 
hebben of aan hen opdrachten verstrekken kunnen 
er niet meer vanzelfsprekend vanuit gaan dat de 
beoordelingen van deze experts in de judiciële fase 
(voldoende) basis zijn voor een ‘equality of arms’. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor UWV en verzekerings
artsen en verzekeringsartsen Bezwaar & Beroep in 
arbeidsongeschiktheidszaken en ook voor gemeen
ten die artsen inschakelen voor het stellen van 
allerlei medische indicaties.

2. Wanneer klagers bij de rechter om een onderzoek 
door een onafhankelijke (medisch) deskundige vra
gen, kan een dergelijk verzoek niet op louter pro
cedurele gronden worden afgewezen. Bijvoorbeeld 
met de standaardformulering: ‘omdat het onder
zoek volledig is geweest’. Ook een afwijzing met als 
argumentatie dat het onderzoek in de prejudiciële 
fase door ter zake deskundigen zorgvuldig, volgens 

de regels der kunst en dergelijke bewoordingen is 
verricht, volstaat niet.

Conclusie
Het Korošec arrest is beslist aanleiding om nog eens 
kritisch te kijken naar de in het begin genoemde stellige 
posities ‘je moet wel met iets komen’ en ‘waar kun je 

als klager nu eigenlijk mee komen?’ Verder kunnen de 
praktische consequenties van het arrest substantieel zijn. 
Als er door klagers bij de rechter meer beroep wordt 
gedaan op het inschakelen van onafhankelijk medisch 
deskundigen zullen er feitelijk meer deskundigen moeten 
worden ingeschakeld. De bestuursrechter zal niet in even
zoveel gevallen als momenteel in staat zijn zo’n verzoek 
voldoende gemotiveerd af te wijzen. Terwijl er op dit 
moment sowieso een grote schaarste is aan medisch des
kundigen, die dit werk willen (capaciteit) en goed kunnen 
(kwaliteit) doen. Dit geldt zowel voor klinisch specialisten 
als onafhankelijke verzekeringsartsen. Een vervelende 
bijkomstigheid is dat het inschakelen van deskundigen 
notoir bijdraagt tot verlenging van de procesduur: tot één 
jaar is geen uitzondering gebleken. Of en in hoeverre de 
Centrale Raad van Beroep dit arrest voor de Nederlandse 
situatie toepasselijk acht wachten we dan ook met span
ning af. Wordt vervolgd. 
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