Loonkostenvoordeel (LKV)
Neemt u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst?
Dan heeft u mogelijk recht op het loonkostenvoordeel (LKV) bij Banenafspraak en scholingsbelemmerden
(€2000,- per jaar).
Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet
tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Wat zijn de voorwaarden?

• Uw werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de
LKV. Dit kunt u checken in de regelhulp. (Zie: ‘Aan de
slag’.)
• U heeft een kopie van de doelgroepverklaring van uw
werknemer nodig. Uw werknemer kan deze binnen 3
maanden na indiensttreding aanvragen bij het UWV .
Let op: Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen
recht meer op de doelgroepverklaring LKV en kunt u voor
deze werknemer geen LKV meer aanvragen.
Dit geldt ook voor jongeren van het VSO/PRO die stage
lopen tegen betaling of met een vergoeding waarbij het
vooruitzicht is dat er een dienstverband gaat volgen. De
doelgroepverklaring LKV moet binnen drie maanden na
aanvang van de stage worden aangevraagd .

Overige regelingen doelgroepregister
•

No-riskpolis

•

Loonkostensubsidie

•

Begeleiding door een jobcoach

•

Proefplaatsing

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u
terecht op onze website www.fermwerk.nl
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/
html/boeken/HL/thema_sloonkostenvoordelen_lage_inkomensvoordeel.html

Aan de slag

• Stel met regelhulp premiekortingen en lage inkomensvoordeel vast of uw werknemer tot de doelgroep behoort.
• Bereken de hoogte van uw voordeel met de calculator
premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie, Ga naar:
https://regelhulpvoorbedrijven.nl/financieelcv/
• Vraag aan uw werknemer een kopie van de doelgroepverklaring. of een machtigingsverklaring zodat u de aanvraag zelf kunt indienen. Het machtigingsformulier vindt u
via de volgende link:
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/machtigenOver Ferm Werk
aanvraag-doelgroepverklaring-loonkostenvoordeelFerm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater,
lkv.aspx
Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk
voor de gemeentelijke taken op het gebied van participa• Zet bij de loonaangifte de indicatie LKV op ‘ja’.
tie, werk & inkomen. Is uw (toekomstige) werknemer
• Meer informatie kunt u vinden op de website van de
woonachtig in een andere gemeente dan adviseren wij u
rijksoverheid
om contact op te nemen met het werkgeversservice punt
van de desbtereffende gemeente.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wettegemoetkomingen-loondomein-wtl/tegemoetkomingloonkosten-oudere-jongere-of-gehandicapteVoor vragen kunt u contact opnemen met
werknemers/loonkostenvoordelen-lkv
Annemarie Schilstra of Nico van den Belt
@
banenafspraak@fermwerk.nl
0348— 497 000

