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• Bij loondispensatie krijgt een werkgever 

toestemming van UWV om minder dan het 

wettelijk minimumloon te betalen.

• Er vindt een loonwaardebepaling plaats om 

te onderzoeken of de loonwaarde lager is 

dan het wettelijk minimumloon.

• De werknemer ontvangt dan het lagere loon.

Wat is loondispensatie?



• Ca. 247.000 Wajongers waarvan 47% 

arbeidsvermogen heeft. Dat zijn ca. 115.000 

mensen.

• 48,6% van de Wajongers met 

arbeidsvermogen werkt

– 30% bij een reguliere werkgever

– 20% in of via de Sociale Werkvoorziening

• Die 30% werkt bij 5,5% van de werkgevers.

Arbeidsparticipatie van Wajongers



• 56% van de Wajongers die bij een reguliere 

werkgever werken, werken met een vorm 

van ondersteuning.

• Meest ingezette ondersteuning

– Loondispensatie: 49% 

– Jobcoaching: 35%

– Andere voorzieningen: 4%

– Combinatie van ondersteuning: ruim 30%

Ondersteuningsbehoefte



Loondispensatie Loonkostensubsidie

Altijd gevalideerde loonwaardebepaling Ook, behalve bij forfaitaire LKS

Berekening op basis van normloon Berekening altijd op basis van wml, ook 

als normloon hoger is

Geen forfaitaire loondispensatie Forfaitaire loonkostensubsidie

Werkgever heeft toestemming UWV om 

minder dan het geldende wml te betalen

Werkgever ontvangt subsidie van 

gemeente: verschil wml en loonwaarde

Werkgever betaalt minder dan het wml Werkgever betaalt het wml of cao loon

Werknemer krijgt gedispenseerde loon + 

aanvullende Wajong-uitkering

Werknemer krijgt volledige loon + 

eventueel aanvullende bijstand

Pensioenopbouw over laag loon Pensioenopbouw over wml/cao loon

Verschillen LDP en LKS



• Functieloon = 117% van het wml

• Functieloon = normloon

• Arbeidsprestatie is vastgesteld op 60% t.o.v. de 

collega zonder beperkingen

Normloon Loonwaarde LKS

Loonkostensubsidie voor werkgever -1-
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WKG betaalt
117% wml loon      

en ontvangt
40% wml als LKS



• Functieloon = 117% van het wml

• Functieloon = normloon

• Arbeidsprestatie is vastgesteld op 60% t.o.v. de 

collega zonder beperkingen

Normloon Loonwaarde Loondispensatie

Loondispensatie voor werkgever -1-
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=
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• Oude Wajong: 80-100%

• Wml = € 1578,00 bruto per maand excl. 8% vt

• Uitkering zonder werk: 70% wml = € 1104,60

• Werknemer werkt 20 uur per week (50%)

• Loon is 70,2% wml x 0,5 = € 553,88

• Fictieve klasse 55 tot 65%

• Uitkering is 42% wml = € 662,76

• Totaal inkomen: € 1216,64

Consequentie oude Wajong



• Wajong 2010: werkregeling

• Wml = € 1578,00 per maand excl. 8% vt

• Uitkering zonder werk: 70% wml = € 1104,60

• Werknemer werkt 20 uur per week (50%)

• Loon is 70,2% wml x 0,5 = € 553,88

• Bij inkomen tussen de 20% en 80% wml

• Uitkering is 60% wml – 50% loon = € 669,86

• Totaal inkomen: € 1223,74

Consequentie werkregeling nieuwe Wajong



• Wajong 2010: voortgezette werkregeling

• Wml = € 1578,00 per maand excl. 8% vt

• Uitkering zonder werk: 70% wml = € 1104,60

• Werknemer werkt 20 uur per week (50%)

• Loon is 70,2% wml x 0,5 = € 553,88

• Loon ≥ 20%, dan aanvulling tot wml

• Uitkering is wml – loon = € 1024,12

• Totaal inkomen: € 1578,00

Consequentie voortgezette werkregeling



• Functieloon = 200% van het wml

• Functieloon = normloon

• Arbeidsprestatie is vastgesteld op 60% t.o.v. de 

collega zonder beperkingen

Normloon Loonwaarde LKS

Loonkostensubsidie voor werkgever -2-
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• Functieloon = 200% van het wml

• Normloon = functieloon

• Arbeidsprestatie is vastgesteld op 60% t.o.v. de 

collega zonder beperkingen

Normloon Loonwaarde Loondispensatie

Loondispensatie voor werkgever -2-
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• Werknemer ontvangt het bij de functie 

behorende loon van 200% wml tenzij …….

• In de cao een bepaling is opgenomen 

waardoor de werkgever de vastgestelde 

loonwaarde mag betalen.

• In dat geval ontvangt de werknemer 120% 

wml.

• Ongeacht welke Wajong regeling geldt, zal 

Wajong uitkering op nihil worden gesteld en 

op termijn worden beëindigd.

Consequenties



• Loon betalen voor de daadwerkelijk 

geleverde arbeidsprestatie is voor 

werkgevers één van de belangrijkste 

redenen om iemand uit de Wajong aan te 

nemen.

• Positieve ontwikkeling die de Wajonger 

doormaakt is direct zichtbaar in een hoger 

loon.

Ervaringen met loondispensatie -1-



• Er wordt vrijwel geen bezwaar gemaakt (nog 

geen 0,5% van de afgegeven beslissingen)

– vrijwel altijd door werkgevers 

– vaakst bij wisseling van methodiek.

Ervaringen met loondispensatie -2-



Vragen en discussie



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 

maart op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te

Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



