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BIJLAGE 1 Overzicht nieuw-oud artikelen 10b en 10d van de Participatiewet 

Artikel 10b van de Participatiewet (nieuw) 
 

Artikel 10b van de Participatiewet (oud) 
 

Lid 1 Het college biedt ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, een 

persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, of een persoon aan 

wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt, 

van wie het college heeft vastgesteld dat deze uitsluitend in een beschutte 

omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft, ambtshalve of op verzoek een voorziening beschut 

werk aan, waarbij deze persoon in een dienstbetrekking in een beschutte 

omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verricht. 

Lid 1 Het college kan ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, 

ambtshalve vaststellen of iemand uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 

heeft. 

 

Lid 2 Om vast te stellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 

heeft, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op grond 

van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, voor 

het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert 

het college hierover. 

Lid 2 Indien het college voornemens is om vast te stellen of een inwoner 

uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden 

mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, verricht het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, op grond van bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur te stellen regels, voor het college de 

werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college 

hierover. 

Lid 3 Onverminderd het tweede lid, verricht het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen uitsluitend op verzoek van een persoon als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet of een persoon aan 

wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt 

de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling, bedoeld in het eerste en 

tweede lid, en adviseert het college hierover. Het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen meldt het uitbrengen en een weergave van de 

inhoud van dit advies gelijktijdig aan de betreffende persoon.  

Lid 3 Indien op grond van het eerste lid door het college is vastgesteld dat een 

persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 

omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, zorgt het 

college ervoor dat deze persoon een dienstbetrekking verkrijgt waar hij in 

een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden 

werkzaamheden verricht. 

 

Lid 4 Bij ministeriële regeling kan jaarlijks per gemeente het aantal ten minste te 

realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald. 

 -.- 

Lid 5 De gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal door het college te 

realiseren dienstbetrekkingen vaststellen en daarbij, onverminderd artikel 8a, 

tweede lid, onderdeel a, regelen hoe deze additionele omvang van de 

voorziening wordt bepaald en hoe dan de volgorde wordt bepaald waarin de 

personen, bedoeld in het eerste lid, door het college van een dienstbetrekking 

 -.- 
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worden voorzien. 

Lid 6 Het eerste lid is niet van toepassing indien het aantal dienstbetrekkingen, 

bedoeld in het vierde of het vijfde lid, door het college is gerealiseerd. 

 -,- 

Lid 7 In de verordening, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, onderdeel e, stelt de 

gemeenteraad in elk geval vast welke voorzieningen gericht op 

arbeidsinschakeling worden aangeboden om de in het eerste lid bedoelde 

werkzaamheden mogelijk te maken en welke voorzieningen worden 

aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste 

lid, aanvangt. 

Lid 4 In de verordening, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, onderdeel e, stelt de 

gemeenteraad in elk geval vast: 

a. op welke wijze wordt bepaald welke personen in aanmerking komen 

voor de ambtshalve vaststelling, bedoeld in het eerste lid; 

b. welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden 

aangeboden om de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden mogelijk te 

maken; 

c. de wijze waarop de omvang van het aanbod van de voorziening, 

bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld. (lid 4)  

 

Lid 8 De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het 

ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.  

Lid 5 De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het 

ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.  

Lid 9  Het college verstrekt zo nodig ter uitvoering van het eerste lid, en artikel 30a, 

derde lid, onderdeel a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 

inkomen, loonkostensubsidie in overeenstemming met artikel 10d aan de 

personen, genoemd in het eerste lid. 

 -,- 

 

  

Artikel 10d van de Participatiewet (nieuw) 

 

Artikel 10d van de Participatiewet (oud)  

Lid 1 Indien een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met 

een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, verleent het 

college loonkostensubsidie aan de werkgever: 

a. met inachtneming van het vierde lid, nadat het college eerst de loonwaarde 

van die persoon heeft vastgesteld en de dienstbetrekking tot stand komt, dan 

wel 

b. met inachtneming van het vijfde lid, nadat het college in overleg met de 

werkgever heeft vastgesteld dat de vaststelling van de loonwaarde van die 

Lid 1 Indien een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan 

met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, stelt 

het college de loonwaarde van die persoon vast. Indien die 

dienstbetrekking tot stand komt verleent het college loonkostensubsidie 

aan de werkgever. 

 

http://collegebundel.nl/wet-werk-en-bijstand/artikel8a/
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persoon achterwege kan blijven en de dienstbetrekking tot stand komt. 
 

Lid 2 Indien een werkgever reeds een dienstbetrekking is aangegaan met een 

persoon die met voltijdse arbeid niet in staat blijkt tot het verdienen van het 

wettelijk minimumloon doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en 

die in de periode van zes maanden voorafgaande aan de dienstbetrekking 

deelnam aan: 

a. het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet 

onderwijs, 

b. het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 

expertisecentra, of 

c. de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., onderdeel a, van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs,  

 

stelt het college op diens aanvraag in aanvulling op artikel 7 de loonwaarde 

van die persoon vast en verleent het college de loonkostensubsidie, met in 

achtneming van het vierde lid, aan de werkgever. 

 -.- 

Lid 3 Het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien de arbeid wordt verricht 

in een dienstbetrekking als bedoeld in de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale 

werkvoorziening.  

Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien: 

a. de arbeid wordt verricht in een dienstbetrekking als bedoeld in 

de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale werkvoorziening; of 

b. met betrekking tot de dienstbetrekking een proeftijd geldt en het derde 

lid is toegepast. 

 

 -.- Lid 3  Het college kan een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel 

a, onder 1, 2, 3, 5 of 6, en die behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie, gedurende maximaal drie maanden bij een werkgever 

onbeloonde werkzaamheden laten verrichten met het oog op een reële 

vaststelling van de loonwaarde. 
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Lid 4 De hoogte van de loonkostensubsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 

en het tweede lid, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon 

vermeerderd met de aanspraak op vakantiebijslag op grond van artikel 15 

van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de loonwaarde van 

die persoon vermeerderd met de voor die persoon naar rato van de 

loonwaarde rechtens geldende vakantiebijslag, maar is ten hoogste 70 

procent van het totale bedrag van het wettelijk minimumloon en de aanspraak 

op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag, vermeerderd met een bij ministeriële regeling 

vastgestelde vergoeding voor werkgeverslasten. De loonkostensubsidie wordt 

naar evenredigheid verminderd, indien de overeengekomen arbeidsduur 

korter is dan de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12 van de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag.  

Lid 4 De hoogte van de loonkostensubsidie, bedoeld in het eerste lid, is het 

verschil tussen het wettelijk minimumloon vermeerderd met de aanspraak 

op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag en de loonwaarde van die persoon vermeerderd 

met de voor die persoon naar rato van de loonwaarde rechtens geldende 

vakantiebijslag, maar is ten hoogste 70% van het totale bedrag van het 

wettelijk minimumloon en de aanspraak op vakantiebijslag op grond van 

artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, 

vermeerderd met een bij ministeriële regeling nader te bepalen vergoeding 

voor werkgeverslasten. De loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid 

verminderd, indien de overeengekomen arbeidsduur korter is dan de 

normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12 van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag. 
 

Lid 5 De hoogte van de loonkostensubsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, 

bedraagt gedurende een periode van maximaal de eerste zes maanden van 

de dienstbetrekking 50 procent van het totale bedrag van het wettelijk 

minimumloon en de aanspraak op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van 

de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, vermeerderd met een bij 

ministeriële regeling vastgestelde vergoeding voor werkgeverslasten. Over 

het tijdvak na die periode stelt het college de loonwaarde vast en verleent het 

college loonkostensubsidie met inachtneming van het vierde lid. De 

loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd, indien de 

overeengekomen arbeidsduur korter is dan de normale arbeidsduur, bedoeld 

in artikel 12 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

 -.- 

Lid 6 Het college bepaalt na aanvang van de dienstbetrekking bij toepassing van 

het vierde lid ambtshalve in overleg met de persoon en met de werkgever 

wanneer de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld en past, indien de hoogte 

van de loonwaarde is gewijzigd, de hoogte van de loonkostensubsidie aan.  

Lid 5 Het college stelt na aanvang van de dienstbetrekking jaarlijks: 

a. ambtshalve vast of een persoon nog steeds tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort; 

b. de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie ambtshalve 

vast. 

Indien het een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, 
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betreft, vindt de ambtshalve vaststelling eenmaal in de drie jaar plaats. 

Lid 7 Het college stelt na aanvang van de dienstbetrekking de hoogte van de 

loonkostensubsidie ambtshalve opnieuw vast met ingang van 1 januari van 

het kalenderjaar in overeenstemming met de ontwikkeling van het wettelijk 

minimumloon in het voorafgaande jaar en de aanspraak op vakantiebijslag op 

grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en 

de vergoeding voor werkgeverslasten, bedoeld in het vierde en vijfde lid. 

 -.- 

Lid 8 Het eerste en tweede lid zijn niet langer op een persoon van toepassing, 

vanaf het moment dat is vastgesteld dat die persoon niet tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort. 

Lid 6 Het eerste tot en met vijfde lid zijn niet langer op een persoon van 

toepassing, vanaf het moment dat is vastgesteld dat die persoon niet tot 

de doelgroep loonkostensubsidie behoort. 

 

Lid 9 Indien het college loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel verleent, 

verleent het ten aanzien van dezelfde dienstbetrekking geen andere subsidie 

voor de loonkosten. 

Lid 7 Indien het college loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel verleent, 

verleent het ten aanzien van dezelfde dienstbetrekking geen andere 

subsidie voor de loonkosten. 

 

Lid 10 Indien een persoon in een dienstbetrekking waarbij loonkostensubsidie als 

bedoeld in dit artikel wordt verleend zijn woonplaats verplaatst naar een 

andere gemeente, wordt gedurende die dienstbetrekking onder college in dit 

artikel verstaan het college dat op grond van het eerste of tweede lid de 

loonkostensubsidie verleende. 

Lid 8  Indien een persoon in een dienstbetrekking waarbij loonkostensubsidie als 

bedoeld in dit artikel wordt verleend zijn woonplaats verplaatst naar een 

andere gemeente, wordt gedurende die dienstbetrekking onder college in 

dit artikel verstaan het college dat op grond van het eerste lid bij het tot 

stand komen van de dienstbetrekking de loonkostensubsidie verleende 

Lid 11
1
 [Indien de werkgever een dienstbetrekking aangaat met een persoon die 

behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en hij op grond van dit artikel in 

aanmerking komt voor loonkostensubsidie is de aanspraak van de 

werknemer op de geldelijke beloning bij aanvang van de dienstbetrekking 100 

procent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon en is de werkgever 

gerechtigd dit loon te betalen, waarbij dit loon wordt aangemerkt als het 

rechtens geldende loon ten behoeve van de vaststelling van de loonwaarde.] 

Lid 9
2
 Indien de werkgever een dienstbetrekking aangaat met een persoon die 

behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en hij op grond van dit artikel 

in aanmerking komt voor loonkostensubsidie is de aanspraak van de 

werknemer op de geldelijke beloning bij aanvang van de dienstbetrekking 

100 procent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon en is de 

werkgever gerechtigd dit loon te betalen, waarbij dit loon wordt 

aangemerkt als het rechtens geldende loon ten behoeve van de 

vaststelling van de loonwaarde. 

Lid 12 Het college verstrekt geen loonkostensubsidie met betrekking tot perioden Lid 10 Het college verstrekt geen loonkostensubsidie met betrekking tot perioden 

                                                        
1
 Treedt vooralsnog niet in werking. Zie Stb. 2016-498, p. 3. 

2
 Treedt vooralsnog niet in werking. Zie Stb. 2016-498, p. 3. 
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waarin recht bestaat op ziekengeld o.g.v. artikel 29b van de Ziektewet. waarin recht bestaat op ziekengeld o.g.v. artikel 29b van de Ziektewet. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


