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Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) maakt zich 
zorgen over toerekening en controle van WGA-schade in 2024 en 
2025. UWV en de Belastingdienst moeten dan bij (middel)grote 
werkgevers per uitkering nagaan of een uitzondering voor 
uitkeringen van 60-plussers van kracht is. De vraag is of dit 
praktisch werkbaar is, zowel voor de uitvoeringsinstanties zelf als 
voor werkgevers die de beschikking met hun premiepercentage 
willen controleren. We nemen de zorgen graag met u door en 
welke actie u nu al kunt uitvoeren als professional. 
 
 

Tijdelijke regeling voor WIA-beoordeling van 60-plussers. 
 
De zorgen van het RSC komen voort uit een tijdelijke regeling voor vereenvoudigde WIA-
beoordeling van 60-plussers. UWV kan deze van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 
2023 toepassen als een werknemer van deze leeftijd na twee jaar ziekte een WIA-uitkering 
aanvraagt. Kent UWV vervolgens een WGA-uitkering toe, dan is het de bedoeling dat die 
collectief wordt gefinancierd via de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Bij 
grote en middelgrote werkgevers komt dit neer op een uitzondering. Normaal rekent UWV 
de kosten afhankelijk van de precieze bedrijfsomvang deels of volledig toe aan de 
werkgever, via de premie voor de Werkhervattingskas (Whk). 
 
 

Fiscus én werkgever staan voor extra opgave 
 

Deze uitzondering betekent concreet dat UWV en de Belastingdienst in 2024 en 2025 bij 
grote en middelgrote werkgevers per uitkering moeten nagaan of de uitzondering van 
toepassing is. Zij bekijken bij WGA-uitkeringen namelijk standaard twee jaar later wie 
verantwoordelijk is voor de kosten. Werkgevers staan nu al voor een extra opgave als zij 
over twee jaar de Whk-beschikking willen controleren die zij van de Belastingdienst 
ontvangen. Zulke controle is alleen mogelijk als de werkgever vanaf nu een WIA-
administratie bijhoudt die duidelijk maakt of de uitzondering van toepassing is.  
En als hij deze vervolgens naast gespecificeerde informatie van de fiscus kan leggen. 
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Er zijn meerdere redenen voor bezorgdheid 
 

‘Het RSC ziet meerdere redenen om bezorgd te zijn of dit in de praktijk allemaal werkbaar 
is’, zegt RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh. ‘Minister Van Gennip (SZW) kondigde de 
vereenvoudigde WIA-beoordeling op 26 augustus 2022 aan. Haar Kamerbrief gaat echter 
niet in op deze opgave en geeft ook geen resultaten van een uitvoeringstoets. Terwijl het 
voor correcte toerekening cruciaal is of het onderscheid bij de schadetoerekening voor UWV 
en de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar is. Verder maken wij ons zorgen of het voor 
werkgevers straks doenlijk is om te controleren of de toerekening correct is verlopen. UWV 
heeft afgelopen voorjaar gemeld dat het werkgevers vanwege knelpunten met de privacy 
geen overzicht meer toestuurt van hun WIA-instroom. Dit maakt het er natuurlijk bepaald 
niet gemakkelijker op om je eigen cijfers naast die van de fiscus te leggen.’ 
 
 

Wie straks wil kunnen controleren, moet nú in actie komen 
 

In afwachting van nadere berichtgeving van de minister heeft het RSC een heldere 
boodschap voor casemanagers en werkgevers. Merckelbagh: ‘Bereid de Whk-controles van 
2024 en 2025 tijdig voor, administreer vanaf nu bij WIA-instroom zorgvuldig of de uitkering 
volgens de vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers tot stand is gekomen. Alleen zo 
kun je straks controleren op incorrecte individuele toerekening van schade via de Whk-
premie.’ 
 
 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-14c6e534fd8d2a9a7532892edabdabafef4961c5/1/pdf/kamerbrief-aanpak-wia-hardheden-en-mismatch-sociaal-medisch-beoordelen.pdf
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/publicatie-wga-instroomcijfers-stopt-vanaf-2022.aspx

