
                                                                                    
 
 

 
VeReFi Whitepaper  30 – Wet tegemoetkomingen loondomein  - 1 - 
Mei 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

 

 

 

 

 

Whitepaper  
Wet tegemoetkomingen loondomein 
  



                                                                                    
 
 

 
VeReFi Whitepaper  30 – Wet tegemoetkomingen loondomein  - 2 - 
Mei 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

 

 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) ........................................................................................................... 4 

Ook voor mensen die onder de Participatiewet vallen ....................................................................... 4 

Wat er niet onder het jaarloon valt ..................................................................................................... 5 

Het Jeugd-LIV ........................................................................................................................................... 6 

Het Loonkostenvoordeel (LKV) ................................................................................................................ 7 

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+) ...................................................................................... 7 

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer.......................................................................... 8 

Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden .......................................... 9 

Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer ................................................... 10 

Hoogte van het LKV ........................................................................................................................... 11 

Aanvragen doelgroepverklaring ........................................................................................................ 11 

De no-riskpolis ....................................................................................................................................... 13 

Tijdelijke no-riskpolis voor de oudere langdurig werkloze uitkeringsgerechtigde ....................... 13 

 

 

  



                                                                                    
 
 

 
VeReFi Whitepaper  30 – Wet tegemoetkomingen loondomein  - 3 - 
Mei 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

 

Inleiding 
 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze 

wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om 

mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.  

De Wtl bestaat uit drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers:  

1. Lage-inkomensvoordeel (LIV);  

2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (ook wel jeugd-LIV genoemd);  

3. Loonkostenvoordeel (LKV).  

 

De tegemoetkomingen zijn losgekoppeld van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen. 

Ze worden gewoon uitbetaald door de Belastingdienst. Hierdoor profiteren ook kleinere werkgevers  

volledig van de tegemoetkomingen. 

In deze whitepaper nemen we de drie soorten tegemoetkomingen onder de loep en kijken we ook 

naar een regeling met een nog groter financieel belang: de no-riskpolis. 
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Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) 
 

Het doel van het LIV is ervoor te zorgen dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een 

grotere kans op werk hebben en houden. Het is een tegemoetkoming in de loonkosten voor wie 

werknemers in dienst heeft met een laag loon.  

De werkgever heeft recht op LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:  

1. De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

2. De werknemer geniet loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking als bedoeld in 

artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet;  

3. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon tussen 100% en 125% van het minimumloon.  

4. De werknemer heeft ten minste 1248 verloonde uren per kalenderjaar.  

5. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.  

 

Een werkgever hoeft niets te doen om LIV te ontvangen. Het UWV beoordeelt op basis van de 

aangiften loonheffingen voor welke werknemers er recht bestaat op LIV. Het LIV wordt toegekend 

per medewerker, per verloond uur. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal 

verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal 

verloonde uren).  

 

Gemiddeld uurloon  LIV per werknemer per 
verloond uur 

Maximale LIV per 
werknemer per kalenderjaar 

Tussen 100% en 110% van het 
minimumloon (in 2019:  
€ 10,05 tot en met € 11,07) 

€ 1,01 € 2.000 

Tussen 110% en 125% van het 
minimumloon (in 2019: 
€ 11,08 tot en met € 12,58) 

€ 0,51 € 1.000 

   

 

Ook voor mensen die onder de Participatiewet vallen 
Werkgevers die mensen in dienst hebben of nemen die vallen onder de Participatiewet en die aan de 

voorwaarden voldoen, komen ook in aanmerking voor het LIV. De mensen die bijvoorbeeld met 

loonkostensubsidie werken, ontvangen minimaal het wettelijk minimumloon en vallen veelal ook in 

de bandbreedte van de gestelde uurlonen. De loonkostensubsidie doet daar niets aan af.  
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Wat er niet onder het jaarloon valt 
Het gemiddelde uurloon van de werknemer is zijn jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. 

Het jaarloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werkgever in een kalenderjaar 

aan de werknemer betaalt zolang hij bij de werkgever in dienst is en is verzekerd voor één of meer 

van de werknemersverzekeringen. Dat betekent dat géén onderdeel van het jaarloon zijn:  

• WGA-uitkeringen die de werkgever als eigenrisicodrager aan de werknemer betaalt en de 

WAO-, WIA- en WW-uitkeringen die de werkgever aan de werknemer namens UWV betaalt. 

Deze uitkeringen zijn immers geen loon uit tegenwoordige arbeid.  

• ZW-uitkeringen die de werkgever als eigenrisicodrager na afloop van de dienstbetrekking 

betaalt aan een ex-werknemer.  

• Nabetalingen die de werkgever na afloop van de dienstbetrekking doet. De werknemer is dan 

immers niet meer verzekerd voor een van de werknemersverzekeringen.  

De rekenregels voor het berekenen van het LIV, zijn te vinden op: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/toelichting-rekenregels-wtl.aspx 

  

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/toelichting-rekenregels-wtl.aspx
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Het Jeugd-LIV 
 

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar die 

het minimumjeugdloon verdienen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Het vaststellen van de 

tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019. Doel van het jeugd-LIV is werkgevers te 

compenseren voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Werknemers van 22 jaar vallen onder 

het ‘gewone’ LIV, omdat zij door de aanpassingen van het minimumjeugdloon recht krijgen op het 

(volle) minimumloon. 

De werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze vier 

voorwaarden:  

1. De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;  

2. De werknemer geniet loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking als bedoeld in 

artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet;  

3. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon 

voor zijn leeftijd;  

4. De werknemer is op 31 december van het jaar t-1: 18, 19, 20 of 21 jaar.  

 

Een werkgever hoeft niets te doen om jeugd-LIV te ontvangen. Het UWV beoordeelt op basis van de 

Polisadministratie voor welke werknemers er recht bestaat op jeugd-LIV. UWV geeft dit door aan de 

Belastingdienst. Het LIV wordt toegekend per medewerker, per verloond uur. Hoeveel de 

tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn 

leeftijd. Onderstaande tabel geeft de bedragen voor 2018 weer: 

 

Leeftijd op 31 december Jeugd-LIV per werknemer per 
verloond uur 

Maximale jeugd-LIV per 
werknemer per jaar 

18 € 0,23 € 478,40 

19 € 0,28 € 582,40 

20 € 1,02 € 2.121,60 

21 € 1,58 € 3.286,40 

 

De leeftijd op 31 december van het jaar t-1 bepaalt het bedrag dat de werkgever per verloond uur 

krijgt. Voor een werknemer die op 31 december 2018 19 jaar is, krijgt de werkgever over het jaar 

2019 € 0,28 per verloond uur. Voor een werknemer die op 1 januari 2019 jarig is en 19 jaar wordt (en 

op 31 december dus nog 18 jaar is), krijgt de werkgever over 2019 € 0,23 per verloond uur. Let op! 

De eis van minimaal 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV. 

  



                                                                                    
 
 

 
VeReFi Whitepaper  30 – Wet tegemoetkomingen loondomein  - 7 - 
Mei 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

 

Het Loonkostenvoordeel (LKV) 
 

Het Loonkostenvoordeel houdt in dat de werkgever na afloop van een kalenderjaar een 

tegemoetkoming krijgt. Deze bedraagt per werknemer uit de doelgroep drie jaar lang maximaal  

€ 6.000 per jaar.  

De loonkostenvoordelen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen 

hebben op de arbeidsmarkt. Er zijn vier categorieën:  

1. het LKV oudere werknemer  

2. het LKV arbeidsgehandicapte werknemer  

3. het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden  

4. het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer  

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden voor elke groep verschillende 

voorwaarden. Om aan te tonen dat iemand aan de voorwaarden voldoet, is een doelgroepverklaring 

LKV vereist.  

 

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)  
De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 

voorwaarden:  

1. Hij is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

2. Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.  

3. Hij was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij deze werkgever in dienst.  

4. Hij had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op één van de volgende uitkeringen: 

• werkloosheidsuitkering (WW, IOW)  

• arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)  

• inkomensondersteuning Wet Wajong  

• bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)  

• uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de 

bovenstaande Nederlandse uitkeringen. 

Verder geldt:  

• De werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt 

dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  

• In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor de 

werknemer wil aanvragen.  

• De werkgever heeft voor de werknemer niet eerder over de maximale duur het 

loonkostenvoordeel oudere werknemer ontvangen.  

• Het is geen dienstbetrekking die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

volledig gesubsidieerd is of een dienstbetrekking die valt onder zogenoemd beschut werk op 

grond van de Participatiewet.  
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Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het 

loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze 

werknemer, maar uiterlijk tot de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als de AOW-

leeftijd in de loop van een aangifteperiode wordt bereikt, wordt de periode verlengd tot de 

aangifteperiode volgend op die waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. 

 

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer  
De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan vier 

voorwaarden:  

1. Hij is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

2. Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.  

3. Hij was in de zes maanden voor hij bij de werkgever in dienst kwam, niet bij deze werkgever 

in dienst.  

4. Hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden:  

• Hij had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een 

uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.  

• De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of WAZ-uitkering en was 

daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de maand voordat hij 

bij de werkgever in dienst kwam, om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de 

Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.  

• Hij komt bij de werkgever in dienst binnen vijf jaar na de dag waarop de wachttijd (of het 

tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd, en voldoet aan 

deze twee voorwaarden: 

1. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek vastgesteld dat de werknemer op 

de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de 

verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% 

arbeidsongeschikt was en niet in staat zijn eigen of ander passend werk te 

doen bij de werkgever bij wie hij die dag nog in dienst was.  

2. De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of 

van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst 

bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.  

Verder geldt:  

• De werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring 

blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  

• In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor 

de werknemer wil aanvragen.  

• De werkgever heeft voor de werknemer niet eerder over de maximale duur het 

loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer ontvangen.  

• Het is geen dienstbetrekking die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

volledig gesubsidieerd is of een dienstbetrekking die valt onder zogenoemd beschut werk 

op grond van de Participatiewet.  
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Voldoen werkgever en werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het 

loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal drie jaar aanvragen voor deze 

werknemer. 

 

Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden  
De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als hij een werknemer in dienst neemt die 

voldoet aan vier voorwaarden:  

1. Hij is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

2. Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.  

3. Hij was in de zes maanden voor hij in dienst kwam, niet bij dezelfde werkgever in dienst.  

4. In de maand voor hij in dienst kwam, of op de eerste dag van de indiensttreding, voldoet hij 

aan een van de volgende voorwaarden:  

• Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.  

• Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).  

• Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen 

en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de 

gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in 

staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de 'Praktijkroute'). In 

beide gevallen geldt dat de werknemer op of na 1 januari 2016 in dienst is gekomen bij 

zijn (toenmalige) werkgever en op dat moment is vastgesteld dat de werknemer minder 

dan 100% van het minimumloon kan verdienen.  

• Hij beschikt over een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer 

schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het 

Praktijkonderwijs. Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-

baan (In- en doorstroombaan).  

• Hij heeft een voorziening van UWV of de gemeente en kan zonder die voorziening niet 

het minimumloon verdienen.  

• Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek 

problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen vijf jaar na afronding 

van dat onderwijs bij de werkgever in dienst.  

Verder geldt:  

• De werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring 

blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  

• In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan het LKV voor de werknemer te 

willen aanvragen.  

• De werkgever heeft voor de werknemer niet eerder over de maximale duur het 

loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden ontvangen.  

• Het is geen dienstbetrekking die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

volledig gesubsidieerd is of een dienstbetrekking die valt onder zogenoemd beschut werk 

op grond van de Participatiewet.  
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Voldoen werkgever en werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het 

loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal drie jaar aanvragen voor deze 

werknemer. 

 

Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer  
De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als de werkgever een arbeidsgehandicapte 

werknemer herplaatst die voldoet aan drie voorwaarden:  

1. Hij is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

2. Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.  

3. De werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:  

• Hij had, in de maand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering 

uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.  

• De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of WAZ-uitkering en was 

daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de maand voor 

herplaatsing om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn 

geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.  

Verder geldt:  

• De werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring 

blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  

• In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat dit loonkostenvoordeel voor de 

werknemer wil aanvragen. 

• De werkgever heeft voor de werknemer niet eerder over de maximale duur het 

loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer ontvangen.  

• Het is geen dienstbetrekking die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

volledig gesubsidieerd is of een dienstbetrekking die valt onder zogenoemd beschut werk 

op grond van de Participatiewet.  

Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het 

loonkostenvoordeel vanaf het moment van herplaatsing maximaal één jaar aanvragen voor deze 

werknemer. 
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Hoogte van het LKV 
Hoeveel loonkostenvoordeel de werkgever ontvangt, is afhankelijk van de doelgroep waartoe de 

werknemer behoort. 

voordeel Bedrag per 
verloond uur 

Maximum per jaar Aantal jaren 

Oudere werknemer (56 
jaar en ouder) 

€ 3,05  € 6.000 3 

Arbeidsgehandicapte 
werknemer 

€ 3,05  € 6.000 3 

Doelgroep banenafspraak 
en scholingsbelemmerden 

€ 1,01 € 2.000 3 

Herplaatsing 
arbeidsgehandicapte 
werknemer 

€ 3,05  € 6.000 1 

 

Het UWV berekent op basis van de loonaangiften over 2018 voor welke werknemers de werkgever 

recht heeft op het LKV. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2019 de definitieve berekening en 

keert dan binnen zes weken uit, dus voor medio september 2019. De werkgever profiteert dus niet 

direct van het LKV.  

Maar één keer recht op LKV 

Een werkgever heeft voor een medewerker maximaal drie jaar recht op het LKV. Als dezelfde 

werknemer na die drie jaar uit dienst gaat en daarna weer bij deze werkgever wordt aangenomen, 

dan kan deze werknemer niet opnieuw dezelfde doelgroepverklaring LKV aanvragen. De werkgever 

heeft dus niet opnieuw recht op hetzelfde LKV. Ook al zit er meer dan zes maanden tussen uit- en 

indiensttreding. Een werkgever kan wel in aanmerking komen voor een andere LKV als hij opnieuw in 

dienst treedt en aan de voorwaarden voldoet. Zo kan een werkgever eerst in aanmerking komen 

voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en bij een latere indiensttreding voor het LKV oudere 

werknemer. 

 

Aanvragen doelgroepverklaring 
Het LKV wordt, anders dan het LIV, niet automatisch uitbetaald. Voor het LKV is een 

doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig en de werkgever dient in de aangifte 

loonheffingen de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ te zetten om aan te geven dat hij aanspraak wil maken op het 

LKV. 

De werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen bij UWV, binnen drie maanden na 

indiensttreding of herplaatsing. Hierop is één uitzondering: als de werknemer 56 jaar of ouder is en 

bovendien een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt, dan 

moet de werknemer de doelgroepverklaring bij de gemeente aanvragen. De werknemer kan de 

werkgever ook machtigen om namens hem een doelgroepverklaring aan te vragen.  
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Termijn 

Die termijn van drie maanden is belangrijk. Wanneer een werkgever dus op 1 april 2019 een 

werknemer aanneemt die voldoet aan de voorwaarden voor LKV, dan moet voor 1 juli een 

doelgroepverklaring door de werknemer zijn aangevraagd! Het advies is dat de werkgever al voor de 

start van de indiensttreding aangeeft dat hij deze doelgroepverklaring wilt ontvangen. En dat 

wanneer het arbeidscontract getekend is, de werknemer dan ook de machtiging invult voor de 

doelgroepverklaring. Let op: de werknemer is niet verplicht hieraan mee te werken. 

Twee maanden na indiensttreding is de werknemer wel verplicht op verzoek van de werkgever aan 

te geven of er sprake is van een arbeidshandicap of structurele functionele beperkingen. Dit is 

geregeld in artikel 38b Ziektewet. Het nadeel van pas na twee maanden uitvragen is echter dat er 

dan nog maar een maand de tijd is om een doelgroepverklaring aan te (laten) vragen. Het is dus van 

belang dit proces heel strak te regelen. 

Bewijs 

De doelgroepverklaring is het bewijs dat de werkgever het LKV mag toepassen. Het is dus zaak de  

doelgroepverklaringen goed te administreren. Als de werkgever later geen exemplaar kan overleggen 

als de Belastingdienst daar om vraagt, kan er een boete volgen. Ook krijgt hij dan met terugwerkende 

kracht geen LKV meer. 

 

Afwijzing 

Wordt de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV afgewezen en is de werknemer het daarmee 

oneens, dan heeft hij de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. De werkgever krijgt niet van UWV te 

horen dat de aanvraag is afgewezen. Het is dus belangrijk tijdig bij de werknemer te informeren naar 

de status van de aanvraag. Heeft de werknemer de werkgever gemachtigd om namens hem de 

doelgroepverklaring LKV aan te vragen, dan ontvangt de werkgever de afwijzing. 
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De no-riskpolis 
 

Het is niet alleen voor het LKV belangrijk om te weten of een werknemer een arbeidshandicap heeft. 

Dit is ook belangrijk om te weten of de werknemer recht heeft op de no-riskpolis. In dat geval betaalt 

UWV gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband een eventuele ziekteperiode van de 

werknemer. Ook mag een eventuele daaropvolgende WGA-uitkering niet aan de werkgever worden 

doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het doel van de no-riskpolis is om 

werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in 

dienst te nemen of te houden. 

De no-riskpolis geldt als een werkgever iemand in dienst heeft genomen: 

1. met de status arbeidsgehandicapte (o.a. WAO-, WAZ-gerechtigde); 

2. met structurele functionele beperkingen (o.a. de WIA-uitkeringsgerechtigde); 

3. uit het doelgroepregister banenafspraak;  

4. die Wajong heeft (gehad); 

5. die een WSW-indicatie heeft. 

 

Voor groep 1, 2 en 3 geldt de no-riskpolis de eerste vijf jaar van het dienstverband. Voor de nummers 

3, 4 en 5 geldt zelfs een onbeperkte no-riskpolis. De onbeperkte no-riskpolis geldt dus ook wanneer 

de werknemer langer dan vijf jaar in dienst is. 

 

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat veel werkgevers geen gebruik maken van de no-riskpolis. En 

dat is zonde, want het gaat om grote financiële belangen. Het is daarom belangrijk dat een 

werkgever altijd direct na twee maanden dienstverband aan de werknemer vraagt of er sprake is van 

een arbeidshandicap of structurele functionele beperkingen. De werknemer is verplicht deze 

informatie te verstrekken. Dit is lonend voor elke werkgever! Het belang van het LKV loopt op tot  

€ 18.000 euro, maar het belang van de no-riskpolis kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid oplopen 

tot meer dan € 200.000!  

 

Tijdelijke no-riskpolis voor de oudere langdurig werkloze uitkeringsgerechtigde 
Voor werkgevers die in 2018 en 2019 mensen aannemen van 56 jaar of ouder die tenminste 52 

weken onafgebroken een WW-uitkering hebben gehad, geldt een speciale no-riskpolis: de 

zogenaamde compensatieregeling oudere werkzoekenden. De werkgever heeft gedurende de eerste 

vijf jaar van het dienstverband slechts een risico van de eerste 13 weken loondoorbetaling bij ziekte. 

Daarna ontvangt de werkgever een Ziektewetuitkering van het UWV. En komt deze werknemer in de 

regeling WGA, dan mag de WGA-uitkering ook niet aan de werkgever worden doorbelast. 

Het is nog niet duidelijk of deze regeling in 2020 wordt doorgezet. Dit was onderdeel van een 

speciaal actieplan om de oudere uitkeringsgerechtigde aan het werk te helpen. De regeling is anders 

alleen weer van toepassing conform artikel 29d Ziektewet, oftewel voor de langdurig werkloze 

geboren voor 8 juli 1954.  


