Whk controle

Beschikking Werkhervattingskas (Whk controle)
Ben je geen eigenrisicodrager voor de WGA én Ziektewet (ZW), dan ontvang je aan het einde van ieder
jaar een beschikking “Gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk)” van de Belastingdienst. De
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is een zeer complexe berekening en gebaseerd op
allerlei individuele premiecomponenten die te maken hebben met je ziekteverloop over de afgelopen
twee jaar. In deze beschikking staan de individuele premiepercentages en berekeningen van de
gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW vermeld voor het aankomende jaar. Wij adviseren deze
beschikking goed te (laten) controleren.

Wat levert het mij als werkgever op?
Aan de hand van tientallen controlepunten controleren wij de beschikking op correctheid. Bij
onjuistheden verzorgen wij de herziening van de beschikking. Een herziening kan een besparing
opleveren tot tienduizenden euro’s per jaar voor zowel de toekomst, het heden als met terugwerkende
kracht.
Wat kost het?
Wij verzorgen deze dienstverlening op basis van “no cure no pay”.
Wanneer speelt dit?
Wij kunnen de Whk controle altijd uitvoeren tot maar liefst 5 jaar terug.
Werkwijze
We vragen na ontvangst van de Whk-beschikking de onderliggende specificaties op bij de
Belastingdienst. Via onze slimme software wordt de berekening op de beschikking gecontroleerd.
Daarnaast wordt er uitgebreid dossieronderzoek uitgevoerd door één van onze specialisten, waar nodig
op locatie. Bij onjuistheden verzorgen wij dat de beschikking wordt herzien naar een lager percentage.
Vervolgens vorderen wij teveel afgedragen gelden/premies terug.
Tips & Aandachtspunten
• Wist je dat ziektelasten tot 12 jaar aan de werkgever toegerekend kunnen worden?
• Wist je dat er ook een specificatie van de beschikking apart opgevraagd kan worden bij de
Belastingdienst?
• Door wie en hoe wordt de beschikking jaarlijks gecontroleerd op juistheid?
• Beschik je over de meest recente beschikking?
• Zijn er fusies, overnames of afsplitsingen geweest?
• Is de organisatie middelgroot of grote werkgever?
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Lees hier ons blog over de Whk controle of neem contact
op via service@vcsw.nl of op 070-20 45 000.

