
 

 

 

 

 

 

 

De Eerste Kamer heeft op 22 december 2015 ingestemd met de Wet harmonisering instrumenten 

Participatiewet. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2016 een premiekorting van €2.000 voor alle werknemers uit de 

doelgroep van de banenafspraak en vallen al deze werknemers onder de no-riskpolis (uniform). Onderstaand 

een schematisch een overzicht
1
 van alle tegemoetkomingen die wettelijk beschikbaar zijn voor mensen uit de 

doelgroep banenafspraak.  

 
Al ingezet beleid 

Instrument 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vanaf 2021 

Loonkostensubsidie  

(Participatiewet) 

Gemeenten kunnen loonkostensubsidie inzetten voor mensen die niet het Wettelijk minimumloon (WML) 

kunnen verdienen. Het gaat om mensen voor wie de gemeente verantwoordelijk is om hen te ondersteunen 

bij het vinden van werk.  

Loondispensatie (Wajong) Kan een Wajonger door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk 

minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het 

bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken.  

Jobcoach Een jobcoach begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Afspraken gemeente en UWV mogelijk.   
Andere voorzieningen Zoals proefplaatsing via UWV en vergoeding van voorzieningen.  

 

Nieuw beleid op basis van de Wet harmonisatie instrumenten Participatiewet en de Wet  tegemoetkomingen loondomein 

Instrument 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vanaf 2021 

Looncompensatie bij ziekte: 

No-riskpolis  

Tijdelijke 

regeling VNG-

UWV (P-wet) of 

Wajong  

Uniforme no-riskpolis via UWV voor doelgroep Banenafspraak. 

Horizonbepaling van 5 jaar en een evaluatie na 3 jaar (2019).  

 

Hangt af van 

evaluatie in 2019. 

Premiekorting tot 1 januari 

2018  

 

Loonkostenvoordeel vanaf 1 

januari 2018 

 

 

Ongelijk: 

mobiliteitsbonus 

alleen voor 

Wajongers.  

Gelijke premiekorting voor 

gehele doelgroep 

banenafspraak.  

Max. €2.000 op jaarbasis.  

Tip: check de regelhulp 

premiekortingen. 

Loonkostenvoordeel voor 

doelgroep banenafspraak met 

doelgroepverklaring. 
Max. € 2.000 op jaarbasis.  
Tip: check de regelhulp 
premiekortingen. 

Loonkostenvoordeel 

loopt in 2021 af, lage 

inkomensvoordeel 

blijft bestaan.   

Lage inkomensvoordeel 

vanaf 1 januari 2017 

- Het lage-inkomensvoordeel is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.  

 Max. €2.000 bij werknemers met loon tussen 100-110% WML. 

 Max. €1.000 bij werknemers met loon tussen 110-120% WML.   

 

                                                      
1
 Gebaseerd op “Kamerbrief over Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet”. 

http://werkgeverslijn.nl/thema/wet-banenafspraak-en-de-doelgroep
http://werkgeverslijn.nl/thema/loonkostensubsidie-gemeenten
http://werkgeverslijn.nl/thema/loondispensatie-wajongers
http://werkgeverslijn.nl/thema/jobcoach
http://werkgeverslijn.nl/thema/proefplaatsing
http://werkgeverslijn.nl/thema/vergoeding-voorzieningen
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34194_harmonisatie_van
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34304_wet_tegemoetkomingen
http://werkgeverslijn.nl/thema/no-risk-polis
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/afspraken-voor-2015-over-no-riskpolis-in-kader-participatiewet
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/afspraken-voor-2015-over-no-riskpolis-in-kader-participatiewet
http://werkgeverslijn.nl/thema/premiekorting-voor-werkgevers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/brochures/2015/09/15/informatieblad-wet-tegemoetkomingen-loondomein
http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen
http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen
http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen
http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/brochures/2015/09/15/informatieblad-wet-tegemoetkomingen-loondomein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/14/kamerbrief-over-wetsvoorstel-harmonisatie-instrumenten-participatiewet

