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Onze zorgen over de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie 

Geachte mevrouw Van Ark,

Namens het bestuur van de 18 gemeenten in West-Brabant en de Zeeuwse gemeente Tholen willen 
wij onze grote zorg uitspreken over het voornemen van de Regering om de loonkostensubsidie te 
vervangen door loondispensatie.

Het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
baanafspraken uit het sociaal akkoord 2013. In samenwerking met de gemeenten, de werkgevers 
(VNO NCW), de werknemersverenigingen (FNV en CNV), het UWV Werkbedrijf en het Regionaal 
management team van SW-bedrijven en Werkpleinen zorgen wij voor de invulling van die 
baanafspraken en een goede ondersteuning voor werkgevers via het Werkgeversservicepunt West- 
Brabant. Sinds de invoering van de baanafspraken zijn wij in West-Brabant voortvárend aan de slag 
gegaan en wij behalen de doelstellingen voor onze regio.

Wij onderschrijven de zin uit het regeerakkoord waarin staat weergegeven: “het doel is mensen in 
een kwetsbare positie een betere toekomst te geven. Werk is de beste weg daarnaar toe. Dat is meer 
dan geld alleen. Meedoen geeft je perspectief, kans om je te ontplooien en mensen te ontmoeten”. 
Wij kunnen deze zin van harte onderschrijven. Wij vrezen echter dat de maatregel om de 
loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie niet zal leiden tot die betere toekomst.

Het introduceren van de loonkostensubsidie door uw voorganger Jetta Klijnsma vonden en vinden 
wij een goede maatregel. Aan de Cao tafel maken sociale partners afspraken om mensen met een 
arbeidsbeperking te plaatsen in bedrijven en die afspraken liggen, afhankelijk van de branche/sector 
zelfs hoger dan het minimumloon. Voor het verschil tussen het vastgestelde arbeidsvermogen en het 
wettelijk minimumloon, ontvangt die werkgever ter compensatie een subsidie van de gemeente(n). 
Hiermee krijgt degene met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om in zijn eigen onderhoud te 
voorzien, hij/zij bouwt pensioen op, is een volwaardige collega en heeft recht op 
werknemersverzekeringen, zoals de WW en WIA. Werken moet lonen is een van de onderdelen uit 
het regeerakkoord en met een stelsel inclusief loonkostensusidie is dit mogelijk. Het streven naar 
een inclusieve arbeidsmarkt, waar de regio West-Brabant zich sterk voor maakt, is daarmee 
realiseerbaar.

Het inwisselen van loonkostensubsidie voor loondispensatie willen wij afraden omdat gebleken is 
dat mensen op bijstandsniveau eerder problematische schulden hebben. Het vervangen van de 
loondispensatie door de gemeenten tot maximaal bijstandsniveau is niet bevorderlijk om te kiezen 
voor werk. Het maakt immers voor mensen uit deze doelgroep financieel niet uit of zij werk 
hebben. Ook het feit dat het minimumloon niet meer als basis van toepassing is vinden wij onjuist.



Wij zien in onze regio dat het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking de goede kant op gaat 
en dat het instrument van loonkostensubsidie niet als een belemmering wordt gezien om mensen in 
bedrijven geplaatst te krijgen. Sociale partners en gemeenten in de arbeidsmarkt regio West-Brabant 
vinden dat het minimumloon als norm moet blijven gelden en dat loonkostensubsidie daarvoor het 
beste instrument is.
Een ander praktisch bezwaar is dat de uitvoering in onze regio goed op stoom is met het inregelen 
van het instrument loonkostensubsidie en dat de werkgevers nu weer geconfronteerd gaan worden 
met een nieuw instrument. Dit leidt tot onzekerheid bij werkgevers, vertraging en extra 
uitvoeringskosten bij gemeenten en ketenpartners.

De argumenten uit het regeerakkoord om deze stelselherziening door te voeren nader beschouwd:
- Minder diversiteit in het aanbod van instrumenten voor de werkgevers. Dat is juist, maar dat 

is nu ook al zo. Bovendien faseert het instrument loondispensatie uit door afbouw Wajong. 
Ook hebben wij grote twijfels of het instrument van loondispensatie zal leiden tot meer 
plaatsingen van mensen uit de doelgroep, omdat het instrument het individu niet motiveert 
maar demotiveert om te gaan werken. Dit levert voor zowel de werkgever als de werknemer 
niet het gewenste resultaat op. Tevens zijn wij van mening dat de maatregel van 
loondispensatie macro niet bij draagt aan de doelstellingen van de Participatiewet.

- Met de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie worden 20.000 plekken 
“beschut” werk gerealiseerd. Het laten bekostigen van de ene maatregel (meer beschut werk 
plekken) door invoeren van loondispensatie en dus door een lager loon voor mensen met een 
arbeidsbeperking vinden wij niet sociaal. Ook wordt de behoefte aan de voorziening beschut 
werk overschat, gezien het aantal afgegeven indicaties niet strookt met de taakstellingen.
Het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie leidt tot een verschuiving van 
middelen van het I-deel (BUIG) naar het participatiebudget. Er zijn geen aanvullende 
middelen voor het macrobudget BUIG beschikbaar waardoor gemeenten tegen structurele 
tekorten aan blijven lopen.

- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen in de bijstand. 
Dit is een zeer diverse groep. Het kabinet zou gemeenten de ruimte moeten bieden om hun 
beleid aan te passen op de lokale situatie.

Daarom verzoeken wij U om de maatregel om loonkostensubsidie in te wisselen voor 
loondispensatie in heroverweging te nemen. Wij gaan graag in gesprek met u om onze bezwaren 
nader toe te lichten.

Namens het bestuur van de Gemeenten Aalburg, Aphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

arianne deMarianne de Bie,
Wethouder centrumgemeente Breda


