Informatie over

loonkostensubsidie
www.wspwestbrabant.nl

Wat is loonkostensubsidie?
Wanneer je als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt,
kun je mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaal je
dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’*.
De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage)
van het werk dat een medewerker kan verrichten.

Hoe werkt het?
•

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een
ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun
arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.

•

De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die niet in staat is om
zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

•

Een loonwaardedeskundige stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast.
Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.

•

De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon.
Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.

•

Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat
ingeschreven.

•

Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten
voor rekening van de werkgever.

* Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Hoe vraag je

loonkostensubsidie
aan?

Contact gemeente
De werkgeversadviseur informeert je over
de verschillende type loonkostensubsidie
en het aanvraagformulier.

Aanleveren gegevens
De werkgeversadviseur heeft bepaalde
gegevens nodig om de duur en de hoogte van
de subsidie vast te stellen. De werkgever levert
de noodzakelijke informatie aan.
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Bezoek loonwaardedeskundige
In overleg met de werkgeversadviseur komt een loonwaardedeskundige langs
om de loonwaarde van de medewerker te meten. De loonwaarde-deskundige
kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke
begeleiding.

Gesprek met het
WSP West-Brabant
Het rapport met de loonwaarde wordt besproken tijdens een
gesprek met jou als werkgever, de medewerker en eventueel een
werkgeversadviseur van het WSP West-Brabant. Na dit gesprek
ontvang je een schriftelijk besluit over de subsidieaanvraag.

Uitbetaling
Bij een positief besluit ontvang je de loonkostensubsidie.
Wanneer de medewerker een contract heeft met variabele
uren, dien je maandelijks de loonstroken bij de werkgeversadviseur van het WSP West-Brabant aan te leveren.

Andere regelingen en voorzieningen
Als je voor een medewerker recht hebt op loonkostensubsidie zijn mogelijk ook andere regelingen
interessant. Als je hier meer over wilt weten, kun je contact opnemen met een werkgeversadviseur van
het WSP West-Brabant of kijk op de website onder subsidies en regelingen.
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Vragen of meer informatie?
Neem contact op met het WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) op
telefoonnummer 0800-0616 of mail naar werkgeversservicepunt-west-brabant@uwv.nl.
Het aanvraagformulier voor de loonkostensubsidie kan aangevraagd worden bij de
werkgeversadviseur van de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
Kijk hier voor de contactgegevens van een werkgeversadviseur bij jou in de buurt:
www.wspwestbrabant.nl/over-ons/onze-werkgeversadviseurs/

0800 06 16 |
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volg ons!

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant vormt één aanspreekpunt rondom de diensten en regelingen van
alle betrokken partners (14 gemeenten, MidZuid, WVS, ATEA-groep en UWV) voor de arbeidsmarkt van West-Brabant.

