AANVRAAG LOONKOSTENSUBSIDIE
Met dit formulier vraagt u loonkostensubsidie aan. Op de laatste pagina van dit formulier vindt u meer
informatie over de loonkostensubsidie.
1. Werkgever
Naam bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Inschrijfnummer KvK
IBAN
Tenaamstelling IBAN

2. Werknemer
Naam werknemer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Burgerservicenummer
E-mailadres
Naam consulent Lucrato*
*alleen invullen als consulent bekend is.
Staat de werknemer in het doelgroepregister?
ja

indicatie banenafspraak
Wajonguitkering UWV
onbekend

nee
onbekend

U dient de aanvraag in door het formulier met het contract te mailen naar contractbeheerLKS@lucrato.nl of
op te sturen naar Werkleerbedrijf Lucrato, Postbus 625 7300AP Apeldoorn

Heeft de werknemer in de 6 maanden voorafgaand aan het dienstverband deelgenomen aan VSO/PRO
onderwijs mbo-entreeopleiding?
ja
nee
3. Leidinggevende
Naam leidinggevende
Telefoonnummer
E-mail
4. Werkplek
Adres is hetzelfde als bij gegevens werkgever ingevuld.
Ander adres, namelijk:
Postcode en plaats
5. Contract
Datum (nieuw) contract
Einddatum contract
Aantal uren per week
Naam functie
Hoeveel uur is fulltime?

36 uur

(volgens cao)

38 uur
40 uur
anders, aantal uren:

Cao of loonregeling?

ja, naam cao:
nee

6. Type aanvraag loonkostensubsidie
forfaitaire loonkostensubsidie voor de duur van ……. maanden
loonkostensubsidie met loonwaardemeting
nog niet bekend
7. Ruimte voor toelichting

U dient de aanvraag in door het formulier met het contract te mailen naar contractbeheerLKS@lucrato.nl of
op te sturen naar Werkleerbedrijf Lucrato, Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn

8. Ondertekening
Dit formulier moet ondertekend worden door een bevoegd vertegenwoordiger van de werkgever. Ook
moet het arbeidscontract bij het aanvraagformulier gevoegd worden. Alleen dan is de aanvraag
compleet.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist of onvolledig verstrekken van
informatie kan leiden tot terugvordering, of intrekking van de verleende subsidie.

Datum
Naam vertegenwoordiger
Handtekening bevoegd vertegenwoordiger bedrijf

U dient de aanvraag in door het formulier met het contract te mailen naar contractbeheerLKS@lucrato.nl of
op te sturen naar Werkleerbedrijf Lucrato, Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn

Informatie over de loonkostensubsidie
Wajonguitkering: dan geen loonkostensubsidie!
Voor de werknemer met een Wajonguitkering kunt u loondispensatie aanvragen bij het UWV (dus
geen loonkostensubsidie bij Werkleerbedrijf Lucrato).
Belangrijke voorwaarden voor de loonkostensubsidie
• De loonkostensubsidie is bedoeld voor de werkgever die iemand met een arbeidsbeperking in dienst
neemt
• De werknemer heeft een loonwaarde van minimaal 30%. Indien de loonwaarde lager is dan 30%
hanteren wij een loonwaarde van 30%
Indienen van de aanvraag
• In beginsel kunt u alleen loonkostensubsidie aanvragen wanneer u voornemens bent iemand aan te
nemen die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Indien de dienstbetrekking al gestart is,
kan niet naderhand alsnog loonkostensubsidie worden toegekend;
• Een uitzondering hierop bestaat voor jongeren die in de periode van zes maanden voorafgaande
aan de start van de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet
speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding;
• Voor een aanvraag bij Werkleerbedrijf Lucrato dient de werknemer te wonen in de gemeente
Apeldoorn, Epe of Heerde.
Informeren werknemer
Wij verwachten van u dat u de werknemer informeert over de aanvraag van de loonkostensubsidie. Als
er een loonwaardemeting moet worden gedaan, dan neemt de loonwaarde-expert contact op met u en
de werknemer.
Neem contact op als u vragen heeft
Loonkostensubsidie is maatwerk. Wij vinden het prettig als u uw vragen aan ons stelt voordat u het
formulier opstuurt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Werkleerbedrijf
Lucrato. Heeft u geen contactpersoon, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 055-5492500. Ook
kunt u een mail sturen naar contractbeheerLKS@lucrato.nl.
Na toekenning
De loonkostensubsidie wordt voor bepaalde tijd toegekend. Dit geldt ook als de werknemer een vast
contract heeft. Jaarlijks worden er controles uitgevoerd. Voor deze controle moeten loonstroken
worden aangeleverd. Conform artikel 63 lid 1 en 2 van de Participatiewet bent u verplicht deze
gegevens aan te leveren. In de brief over de toekenning/verlenging informeren wij u over het verdere
vervolg.
Hoe dien ik de aanvraag in?
U kunt de aanvraag voorafgaande aan het dienstverband per mail of per post indienen. U kunt het
ondertekende formulier samen met het ondertekende contract mailen naar:
contractbeheerLKS@lucrato.nl. U kunt het formulier met een kopie van het ondertekende contract ook
opsturen aan:
Werkleerbedrijf Lucrato, Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn

U dient de aanvraag in door het formulier met het contract te mailen naar contractbeheerLKS@lucrato.nl of
op te sturen naar Werkleerbedrijf Lucrato, Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn

