
 
 
Doelgroepverklaring LKV ouderen verstrekt door gemeente 
Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt stelt de rijksoverheid financiële instrumenten 
beschikbaar met als doel werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Tot die instrumenten behoren de 
loonkostenvoordelen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Gemeenten spelen een 
belangrijke rol bij het loonkostenvoordeel (LKV) voor werknemers van 56 jaar of ouder die een 
gemeentelijke uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) ontvangen.  
 
Gemeenten kunnen dit loonkostenvoordeel kosteloos inzetten bij de re-integratie van deze groep.  
Het LKV ouderen wordt namelijk gefinancierd uit de algemene middelen van de Rijksoverheid. Het 
LKV ouderen bedraagt maximaal € 6.000 per jaar voor een periode van maximaal drie jaar. Het is 
dan wel belangrijk dat zowel de werkgever als de gemeente aan wettelijke voorwaarden voldoen.  
 
Wanneer een werkgever een uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder in dienst 
neemt, kan die werkgever aanspraak maken op het LKV ouderen. De werkgever moet daarvoor 
beschikken over een doelgroepverklaring LKV ouderen. Zonder deze verklaring verliest de 
werkgever het recht op het LKV ouderen. 
 
De oudere werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan bij de gemeente van wie hij de uitkering 
ontving voorafgaande aan de dienstbetrekking. De werknemer kan de werkgever machtigen deze 
aanvraag voor hem te doen. De gemeente verstrekt de doelgroepverklaring als aan de 
onderstaande wettelijke voorwaarden is voldaan. In alle andere gevallen geeft UWV de 
doelgroepverklaring af, bijvoorbeeld wanneer een oudere werknemer een uitkering 
werknemersverzekering ontvangt of tot de doelgroep banenafspraak behoort. 
 
De gemeente stuurt de doelgroepverklaring vervolgens aan de werknemer of, in het geval van een 
machtiging, rechtstreeks aan de werkgever. De gemeente dient tevens een hard copy van de 
doelgroepverklaring naar het UWV te sturen (UWV, Postbus 58015, 1040 HA Amsterdam). 
Het UWV heeft namelijk de verplichting jaarlijks te controleren of er voor het LKV ouderen een 
doelgroepverklaring is verstrekt. Verzuimt de gemeente een kopie naar het UWV te sturen, dan 
ontvangt de werkgever geen loonkostenvoordeel.  
 
Uit cijfers van het UWV blijkt dat in ongeveer 40% van de gevallen een doelgroepverklaring van de 
gemeente ontbreekt, terwijl er voor die oudere uitkeringsgerechtigde werknemers wel recht kan 
bestaan op het LKV. Dat is ongewenst, omdat het LKV ouderen het voor werkgevers aantrekkelijk 
maakt hen in dienst te nemen. Het biedt de oudere uitkeringsrechtigde werknemer perspectief op 
een baan en de mogelijkheid om uit de uitkering te komen.  
 
Wettelijke voorwaarden 
Voor het verstrekken van de doelgroepverklaring moet aan onderstaande wettelijke voorwaarden 
worden voldaan:  

o De werknemer is op het moment van aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of 
ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 

o In de maand voor het begin van het dienstverband bij de werkgever had de 
werknemer recht op een (gedeeltelijke) uitkering op grond van de Participatiewet 
(inclusief de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) of 
Bbz), IOAW of IOAZ; 

o Het betreft een reguliere betaalde baan bij de werkgever, waarbij de werknemer 
verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (eventueel in combinatie met een 
aanvullende uitkering); 

o Het betreft geen WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of werk in een 
beschutte werkomgeving via een gemeente. 

o In de 6 maanden voor het begin van het dienstverband heeft de werknemer niet 
gewerkt bij deze werkgever. 

o De werknemer heeft de doelgroepverklaring bij de gemeente aangevraagd binnen drie 
maanden na indiensttreding. De werknemer kan de werkgever hebben gemachtigd 
deze aanvraag voor hem te doen. 

 
Meer informatie over het LKV ouderen en de aanvraagprocedure is te vinden op:  
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/nieuws/ondersteuning-doelgroepverklaring-en-lkv-
oudere-werknemers 
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