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1.  Korte inhoud

De kenniskloof die Faas in dit proefschrift onderzoekt, is 
die tussen artsen en juristen, om preciezer te zijn: tussen 
medisch deskundigen en de bestuursrechter. Faas is als 
jurist en verzekeringsarts goed bekend met de beide kan
ten van die kloof. Het boek behandelt na een inleidend 
hoofdstuk de (standaard)vraagstelling van de bestuurs
rechter aan medisch deskundigen zoals deze in het verle
den veelal gehanteerd is. Faas betoogt dat aan een me
disch deskundige verkeerde vragen worden gesteld. Zo 
begeeft een arts zich met een antwoord op de vraag of 
bepaalde functies passend zijn, op tuchtrechtelijk glad ijs. 
Bestuursrechters rea li se ren zich bij de vraagstelling bo
vendien te weinig dat deskundigen niet zonder meer be
kend zijn met de richtlijnen en regels waar het UWV zich 
toe moet verhouden, bijvoorbeeld het Schattingsbesluit 
en de richtlijn urenbeperking. Faas heeft in 2014 in een 
artikel aanbevelingen gedaan voor een betere vraagstel
ling, maar alleen de CRvB lijkt zich daar in de loop der tijd 
wat van te hebben aangetrokken.

De dissertatie bevat een kwantitatieve analyse op basis 
van data over een periode van zo’n vijftien jaar: hoe vaak 
wordt een deskundige benoemd, bij welke gerechten, 
voor welke specialismen, zijn daar ontwikkelingen in en 
wat betekent een deskundigenonderzoek voor de door
looptijden? Relatief vaak, namelijk in meer dan de helft 
van de gevallen waarin een deskundigenrapport wordt 
gevraagd, betreft de vraagstelling (gestelde) beperkingen 
van psychische aard. Wordt een deskundige benoemd, 
dan trekt het UWV vaker dan in andere gevallen aan het 
kortste eind.

1 D.J.B. (Diana) de Wolff is advocaat in Utrecht.

In het hoofdstuk met de titel ‘een kijkje in de ziel van de 
bestuursrechter’ beschrijft Faas op basis van de uitkom
sten van focusgroepen en interviews met rechters de 
gang van zaken voor en na de inschakeling van een des
kundige. Inclusief de motivering voor die inschakeling, de 
inbreng door de procespar tijen en de motivering van de 
beslissing. Faas concludeert dat de meeste bestuursrech
ters over onvoldoende informatie beschikken ten aanzien 
van de bekwaamheden van de deskundige en dat boven
dien onduidelijk is wanneer en waarom een deskundi
genrapport wordt gevraagd. Rechters kijken vooral naar 
het proces en de navolgbaarheid van de argumentatie in 
een rapportage. Faas betwijfelt echter of rechters wel in 
staat zijn te beoordelen of een rapportage argumentatief 
consistent is en of zij uiteindelijk kritisch genoeg zijn. Een 
andere conclusie is dat de procespar tijen nauwelijks in
vloed kunnen uitoefenen op de keuze voor een bepaalde 
deskundige. Al met al vindt de auteur dat het inschakelen 
van een deskundige door de rechter een ‘gemankeerd 
proces’ is. Het Korosecarrest, dat het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens in 2015 wees, heeft er weliswaar 
toe geleid dat nieuwe medische informatie van de verze
kerde en het inzichtelijk beoordelen daarvan door het 
UWV meer nadruk heeft gekregen, maar die nieuwe in
formatie zal niet altijd de twijfel opleveren die nodig is 
om de rechter ertoe te bewegen een deskundige te be
noemen. Bovendien stelt Faas dat de bestuursrechters 
niet altijd zorgvuldig het stappenplan doorlopen dat de 
CRvB in aansluiting op Korosec heeft geformuleerd.

De studie leidt Faas tot een flinke serie aanbevelingen. 
Belangrijke voorstellen lijken mij, naast het verbeteren 
van de motivering van het wel of niet inschakelen van 
een deskundige en van de vraagstelling, het invoeren van 
een ronde waarin procespar tijen opmerkingen kunnen 
maken en verzoeken kunnen doen over de persoon van 
de deskundige en de vraagstelling, het verzoeken van een 
con cept rap portage waarop par tijen kunnen reageren en 
het inrichten van een openbaar register van medisch des
kundigen.

2.  Be oor de ling

Het proefschrift bestaat voor een belangrijk deel uit vijf 
artikelen die eerder in Expertise en Recht zijn gepubli
ceerd. Storend is dat niet; de bijdragen zijn in een logisch 
verband geplaatst en aangevuld met vier hoofdstukken 
die samenhang in het boek brengen en het onderzoek van 
duidelijke conclusies voorzien.
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Faas hanteert een toegankelijke stijl. Het boek leest pret
tig. Faas durft op basis van zijn onderzoek prikkelende 
standpunten in te nemen en duidelijke aanbevelingen te 
doen. Het kwantitatieve onderzoek is leerzaam en dat 
geldt ook voor de ‘kijk in de ziel’ van de bestuursrechter. 
Faas laat zich kritisch uit over het weinig transparante 
proces, tekortschietende motivering van het al dan niet 
benoemen van een deskundige en de uiteindelijke beslis
sing, de vraagstelling, de be oor de ling van het rapport en 
de motivering van de beslissing.

3.  Belang voor de praktijk

Daarmee is ook het belang voor de praktijk gegeven. Niet 
alleen voor de rechter, maar ook voor de par tijen en haar 
vertegenwoordigers. Rechtshulpverleners kunnen met de 
inzichten hun voordeel doen, bijvoorbeeld bij het om
gaan met het Korosecstappenplan (p. 166 van het boek). 
Par tijen zouden zich ook actiever kunnen opstellen bij de 
keuze van de deskundige, bij de formulering van de 
vraagstelling en in de commentaarfase. Equality of arms 
wordt immers niet bereikt als de deskundige de benodig
de kennis mist of de verkeerde vragen voorgelegd krijgt.

Het gegeven dat de Centrale Raad verhoudingsgewijs on
geveer even vaak een deskundige benoemt als de recht 
banken (in circa 5% van de gevallen), kan de rechter van 
de eerste aanleg aan het denken zetten. Als pas jaren na 
de ‘datum in geding’ een medisch deskundige wordt in
geschakeld, kan dat een goede expertise belemmeren. 
Ronduit treurig stemt de bevinding dat de proceduretijd 
bij de recht  banken toeneemt van negen tot maar liefst 22 
maanden als wel een deskundige wordt ingeschakeld. 
Dat moet met een strakkere termijnbewaking en een 
sterker commitment van artsdeskundigen beter kunnen, 
zou je zeggen.
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