
Artikelsgewijze toelichting 
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. 
 
Artikel 1 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 
In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een 
persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schrifteli jke aanvraag of 
ambtshalve. Ambtshalve vaststell ing is alleen mogelijk bij:  
• personen die algemene bijstand ontvangen; 
• personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde l id, onderdelen b en c, van de Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b 
en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het 
moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee 
aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van 
die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d 
van de Participatiewet is verleend; 

• personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 
• personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeelteli jk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 
• personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeelteli jk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
 
In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te 
stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders 
van de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze z ij bepalen of 
mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor 
hen wordt ingezet . In artikel 1, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht 
genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste l id, 
onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wetteli jk de doelgroep 
loonkostensubsidie vastgelegd. 
 
Bij de vaststell ing op iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laat het 
college zich adviseren door een extern onpartijdig adviesorgaan. Het college draagt 
personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, dit 
adviesorgaan adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde 
criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige 
totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen. 
 
Artikel 2 Vaststelling loonwaarde 
In artikel 10d, eerste l id, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon 
behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een 
dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die 
persoon vaststelt. Hiervoor is geen aanvraag vereist.  Voor vaststell ing van de 
loonwaarde van een persoon (art.2, tweede lid, van deze verordening) wordt eveneens 
advies gevraagd aan een extern adviesorgaan. In de prakti jk zal dit hetzelfde 
adviesorgaan zijn als het orgaan welke bepaalt of iemand tot de doelgroep behoort. De 
vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de 
betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen 
instellen.  
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In de bij lage bij art ikel 2 wordt de methode die het college gebruikt om de loonwaarde 
van die persoon te bepalen omschreven.  
 
Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan 
de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet. 
 


