
Toelichting bij vereenvoudigde afhandeling 60+ 
 

Doelgroep 

Cliënt:  

o Bereikt einde wachttijd op of na 1 oktober 2022 (en voor 1 januari 2024) 

o Is op dat moment 60 jaar of ouder 

 

Akkoord 

Het vragen van akkoord betekent niet dat cliënt of werkgever expliciete toestemming moet geven 

voor de vereenvoudigde afhandeling. Er hoeft daardoor geen specifiek toestemmingsformulier 

ondertekent te worden en de toestemming wordt niet vastgelegd in een rapportage en de 

beschikking. In beschikking wordt wel vermeld dat contact is geweest over de vereenvoudigde 

afhandeling en dat daardoor de aanvraag op deze wijze is behandeld.  

 

Als één van beiden geen akkoord geeft, kan de vereenvoudigde afhandeling niet worden toegepast. 

Cliënt krijgt dan een reguliere sociaal medische beoordeling.  

 

Voortzetten afhandeling aanvraag na 52 weken verlengde loondoorbetalingsverplichting 

Indien na de maximale verlengde loondoorbetalingsperiode van 52 weken de WIA-aanvraag alsnog 

in behandeling wordt genomen, vindt geen nieuwe RIV-toets plaats. De arbeidsdeskundige gaat op 

kop om te onderzoeken of er verdiensten zijn en of deze meer dan 65% van zijn maatmaninkomen 

bedragen. Als dit het geval is, is inzet van de verzekeringsarts nodig om de belastbaarheid te 

beschrijven (opstellen FML is niet nodig) zodat de arbeidsdeskundige kan vaststellen of de 

werkzaamheden passend zijn. 

 

In alle andere situaties (geen verdiensten, verdiensten <65% verdiensten, sprake van marginale of 

geen benutbare mogelijkheden) wordt de werkinstructie ‘vereenvoudigde WIA claimbeoordeling 60-

plus’ gevolgd.  

 

Herbeoordelingen 

UWV voert geen professionele herbeoordeling uit, tenzij na overleg in de professionele driehoek 

aannemelijk is dat cliënt in aanmerking komt voor een IVA. Als per EWT al sprake was van IVA, 

maar dit niet is toegekend vanwege de vereenvoudigde afhandeling van de aanvraag, wordt IVA 

met terugwerkende kracht van maximaal 52 weken toegekend.  

 

Bij een vraaggestuurde herbeoordeling wordt het reguliere proces gevolgd. Er wordt in dat geval 

een volledig sociaal-medische beoordeling uitgevoerd, ook als dit leidt tot een verlaging of 

weigering van de uitkering.  

 

Beëindiging van de uitkering 

Een toekenning na vereenvoudigde afhandeling betekent niet dat cliënt tot AOW-leeftijd zijn 

uitkering behoudt. Verdiensten worden in eerste instantie gekort. Op het moment dat de 

verdiensten meer dan één jaar >65% van het maatmaninkomen bedragen, wordt de uitkering 

administratief-juridisch door Uitkeren beëindigd. Uitkeren baseert dit in eerste instantie op het 

dagloon en dient een verzoek in bij SMZ om voor deze cliënten alsnog een maatmaninkomen vast 

te stellen.  

 

Herleving en later ontstaan recht 

Bij later ontstaan recht en bij herleving tijdens de looptijd van de maatregel (1 oktober 2022 tot en 

met 31 december 2023) beoordeelt de verzekeringsarts of het aannemelijk is dat er sprake is van 

toegenomen beperkingen met dezelfde ziekteoorzaak. Is dat het geval, dan kan de maatregel 

(opnieuw) worden toegepast mits cliënt per EWT onder de doelgroep viel en zijn aanvraag 

vereenvoudigd is afgehandeld. De verzekeringsarts stelt een korte rapportage op waarin staat dat 

het aannemelijk is dat er sprake is van toegenomen beperkingen met dezelfde ziekteoorzaak. Er 

wordt geen FML opgesteld. Vervolgens vindt conform de maatregel een administratieve toekenning 

WGA 80-100 plaats. 



 

Viel cliënt ten tijde van de eerste WIA-beoordeling niet onder de doelgroep of koos cliënt destijds 

voor een reguliere sociaal-medische beoordeling, dan valt cliënt ook bij herleving of later ontstaan 

recht niet onder de maatregel.  

 

Overdracht naar Werkbedrijf 

Na toekenning van de WIA-uitkering vindt overdracht naar Werkbedrijf plaats volgens het reguliere 

proces. De AD van Werkbedrijf heeft hiervoor (extra) informatie nodig:  

- de actuele belastbaarheid opgesteld door bedrijfsarts of door (verzekerings)arts ZW-Arbo met 

indien mogelijk een prognose; 

- opleiding en werkverleden; 

- samenvatting van de verrichte re-integratie-activiteiten in het kader van de Wet Verbetering 

Poortwachter (eerste en tweede spoor) of door ZW-Arbo; 

- visie cliënt. 

De AD van SMZ neemt deze informatie op in zijn RIV-rapportage of in het eindverslag ZW-arbo.  


