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Klantnummer :

Naam werkgever :

Werknemergegevens :

Voorletter(s)-/voorvoegsel(s)-/naam :

Algemeen:

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoet-

koming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen

of houden.

Bent u op of na 1 januari 2018 gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever?

En behoort u tot 1 van de 4 doelgroepen van het LKV? Dan kan uw werkgever het LKV aanvragen via de loonaangifte. Uw

werkgever heeft wel een kopie van uw doelgroepverklaring LKV nodig om het LKV aan te vragen.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring:

Een doelgroepverklaring LKV vraagt u aan binnen 3 maanden nadat u in dienst kwam. Wilt u een doelgroepverklaring LKV

aanvragen voor een dienstverband dat is gestart vanaf 01 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van 3 maanden. 

Let op: Na 3 maanden dienstverband is een aanvraag niet meer mogelijk!

Hoe vraag ik een doelgroepverklaring LKV aan?

Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u

de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. U kunt dan het formulier "Aanvragen doelgroepverklaring loonkosten-

voordeel (LKV) dan niet gebruiken. U kunt dan niet bij UWV de doelgroepverklaring LKV aanvragen. In alle andere gevallen

vraagt u de doelgroepverklaring LKV wel met het formulier "Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)"

bij het UWV aan. U moet dan voldoen aan de voorwaarden.

Let op:

Als u buiten Nederland in een ander EU/EER-land of Zwitserland een uitkering ontving, kunt u de doelgroepverklaring niet 

online aanvragen. Bel voor de schriftelijke aanvraag naar UWV Telefoon Werknemers (088-8989294).

Aanvragen via een machtiging:

U kunt ook iemand machtigen (SalarisPartner-Manfred Dey) om de doelgroepverklaring (LKV) voor u aan te vragen.

Het machtigingsformulier kunt u niet gebruiken bij een aanvraag bij uw gemeente. In alle andere gevallen vraagt u de 

doelgroepverklaring (LKV) wel aan bij het UWV, als u aan de voorwaarden voldoet. U vraagt dit aan met het formulier 

"Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)".

Loonkostenvoordeel (LKV) * Omcirkelen wat wel van toepassing is!

1. Oudere werknemers (56 jaar en ouder):

Had u voordat u bij uw huidige werkgever in dienst kwam een WW-uitkering?

Ja, zo ja vanaf welke datum/tot welke datum? …....................................................................................................

Nee

2. Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen:

2.1 Had u voordat u bij uw huidige werkgever in dienst kwam een Wajong-uitkering?

Ja, zo ja vanaf welke datum/tot welke datum? …....................................................................................................

Wilt u een kopie van de (laatste) beschikking van het UWV of Gemeente meezenden! Dit kan ook een aanbeveling zijn om te werken

bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening.

Nee

2.2 Had u voordat u bij uw huidige werkgever in dienst kwam een WIA/IVA-uitkering?

Ja, zo ja vanaf welke datum/tot welke datum? …....................................................................................................

Wilt u een kopie van de (laatste) beschikking van het UWV of Gemeente meezenden! Dit kan ook een aanbeveling zijn om te werken

bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening.                                                                                                                               z.o.z



Nee

2.3 Heeft u in het verleden een WAO-uitkering ontvangen?

Ja, zo ja vanaf welke datum/tot welke datum? …....................................................................................................

Nee

2.4 Bent u in het verleden langer dan 104 weken ziek geweest en/of heeft u een WIA-keuring ondergaan?

Ja, zo ja wanneer was dit?

Nee

2.5 Heeft u een AGH /SFB (Structureel Functioneel Beperkte) status?

Ja, indien u een ja heeft ingevuld, geef dan s.v.p. aan of u deze uitkering nog altijd heeft of op welke datum 

de uitkering beëindigd is …...................................................................................................................................

Nee

2.6 Heeft u overige uitkeringen, niet hiervoor genoemd?

Ja, vanaf welke datum? Wilt u van deze uitkering een kopie meezenden? …..............................................(datum)

Nee

2.7 Heeft u ooit een voorziening via het UWV ontvangen, zoals een werkplekaanpassing of aangepaste stoel of heeft 

u zelf een aanvraag gedaan voor een status "Arbeidsgehandicapte" of heeft u via het UWV een indicatiestelling no-

riskpolis en/of premiekorting ontvangen?

Ja, vanaf welke datum is dit van toepassing? …............................….......................................................................

Nee

2.8 Is bij u een no-riskpolis en no-riskverklaring van toepassing?

Ja, vanaf welke datum/tot welke datum? …...........................................................................................................

3. Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden:

Indien ja, ontvangen wij hiervan een schriftelijke bevestiging.

Nee

4. Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst:

Indien ja, ontvangen wij hiervan een schriftelijke bevestiging.

Nee
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Handtekening werknemer:                                          

Datum:


