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1. Inleiding  
 

Sinds 1 januari 2015 komen werkgevers in aanmerking voor een loonkostensubsidie als zij een 

werknemer in dienst nemen die niet in staat is om op eigen kracht het Wettelijk Minimumloon (WML) te 

verdienen. Dit is de zogenoemde Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet.  Hierin wordt een 

uniforme no-riskpolis via Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geregeld voor burgers 

die tot de banenafspraak1 behoren.  

 

De wet regelt onder andere dat het UWV de werkgever compenseert voor de kosten van 

loondoorbetaling. Als een werknemer met Loonkostensubsidie van uw gemeente zich ziekmeldt, 

bepaalt UWV de hoogte van de uitkering. Dit doen zij aan de hand van de hoogte van het verdiende loon 

(zonder verrekening van de loonkostensubsidie). De gemeente zal dan de uitbetaling van de 

loonkostensubsidie aan die werkgever moeten stoppen en weer moeten hervatten als het bericht einde 

uitkering van het UWV is ontvangen.  

 

Op 1 januari 2022 is de wetswijziging ingegaan die de samenloop van een uitkering van UWV en 

loonkostensubsidie van de gemeente eenvoudiger maakt. U ontvangt vanaf dit moment geen nieuwe 

ziekmeldingen meer via het Inlichtingenbureau maar alleen nog betermeldingen van personen die 

voor 1 januari 2022 ziek zijn gemeld. 

 

De wijziging houdt in dat gemeenten in het geval van ziekte of verlof waarbij een ZW- of WAZO-uitkering 

van UWV van toepassing is, de LKS blijven doorbetalen en dat UWV dit bedrag in mindering brengt op 

de Ziektewet- of WAZO-uitkering. Gemeenten hoeven de betaling van de LKS niet meer te 'stoppen' en 

te 'starten'. De werkgever hoeft zijn werknemer alleen bij UWV te melden voor de uitkering. Voor de 

berekening en toekenning zal UWV gebruik maken van het loonwaardegegeven dat door gemeenten 

beschikbaar wordt gesteld via het DKD-bericht (Digitaal Klantdossier). Hierdoor betaalt de gemeente 

niet meer te veel loonkostensubsidie, die de werkgever achteraf moet terugbetalen. 

  

 
1 Een cliënt krijgt een Indicatie banenafspraak, als hij of zij door een ziekte of handicap niet het minimumloon kan 

verdienen. Bij een indicatie banenafspraak, wordt een cliënt opgenomen in het doelgroepregister. 
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2. Werking product 

Het Inlichtingenbureau ontvangt dagelijks betermeldingen van cliënten die Loonkostensubsidie 

ontvangen van UWV. Er wordt een notificatie verstuurd als er een CSV. rapport klaar staat met een (of 

meer) signalen en/-of berichten er in. Wij vereenvoudigen voor u het proces, zodat u niet continu 

rapportages hoeft op te halen. U ontvangt van ons een mail zodra er een rapportage voor u klaar staat. 

Deze mail heeft als titel, ‘er staat een rapport ‘LKS einde zw’ voor u klaar’.  

Vanaf 1-1-2022 ontvangen gemeenten geen ziekmeldingen meer via het Inlichtingenbureau. Heeft uw 

gemeente in het kader van LKS ziek-betermeldingen voor 1-1-2022 een ziekmelding ingediend? Dan 

blijven de oude regels gelden. Dit betekent dat de gemeente na 1-1-2022 altijd nog een herstelmelding 

ontvangt –via het portaal van het Inlichtingenbureau- van iemand die voor 1-1-2022 is ziekgemeld. 

2.1 Proces 

• Werknemer meldt zich ziek bij werkgever; 

• Werkgever geeft ziekmelding door aan UWV en maakt zo aanspraak op no-risk. De werkgever 

heeft zes weken de tijd om de ziekmelding door te geven aan UWV;  

• Afdeling Uitkeren Ziektewet (UZ) stuurt melding einde ziektewet na beoordeling door naar 

Gegevensdiensten (maximaal vier weken tijd voor beoordeling); 

• Gegevensdiensten zorgt voor transport van de melding naar het Inlichtingenbureau; 

• Het Inlichtingenbureau zet het bericht om in een signaal en stuurt het signaal naar de 

gemeente; 

• De gemeente haalt het signaal op in het portaal van het Inlichtingenbureau en stuurt dit naar de 

afdeling/medewerker die de loonkostensubsidie aan de werkgever verrekend; 
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2.2 Doelgroep  
De populatie die in aanmerking komt voor Loonkostensubsidie einde zw vindt plaats op basis van 

gegevens die worden verkregen uit het gemeentelijk doelgroepregister. Het gaat in dit geval specifiek 

om mensen die vallen onder de Banenafspraak mét de beschutte werkers. 

Dat zijn:  

Code  Doelgroep  

01 Indicatie Banenafspraak 

02 Werken met een gemeente voorziening 

05 Beschut Werk 

06 Loonwaardemeting 

20 WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 

22 WSW begeleid werken 

23 WSW beschut werk 

24 WSW detachering 

40 WiW of ID (baan) 

54 VSO leerlingen 

55 PrO Leerlingen 

 

 

2.3 Wat betekenen meldingen LKS einde zw voor u?  
De signalen maken inzichtelijk dat u als gemeente de uitbetaling van de loonkostensubsidie aan die 

werkgever moet hervatten als het bericht ‘einde uitkering’ van het UWV is ontvangen. Dit om dubbele 

financiering aan de werkgever te voorkomen. 

 

2.4 Hoe voorkomt u onterechte betalingen?  
Wij kunnen alleen berichten over betermeldingen sturen, als u in het re-integratiecluster aangeeft dat 

een burger met Loonkostensubsidie(LKS) aan het werk is. Dit doet u door gegevens over LKS aan te 

leveren via het DKD re-integratiecluster. Als er van uw gemeente geen gegevens over burgers met LKS 

bekend zijn, ontvangt u geen signaal omtrent betermeldingen. Dit betekent dat de betaling mogelijk ten 

onrechte doorloopt.  
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2.5 Op welke punten dient u te letten bij de aanlevering van gegevens via DKD? 

• Test of uw gemeente bereikbaar is voor Het Digitaal Klantdossier (DKD)2. U kunt dit controleren 

via Suwinet-inkijk.  

• Zorg dat uw instellingen goed staan, door de DKD-pagina van het klantportaal Werk en Inkomen 

te raadplegen.  

• Om berichten foutloos te kunnen routeren is het noodzakelijk dat re-integratieberichten 

worden aangeleverd in versie GSD Re-integratiebericht. De berichtenstandaard is als volgt: 

GSDDossierReintegratiebericht-vXXXX: 5. Re-integratie. De actuele berichtenversie kunt u hier 

terugvinden: https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Werk-en-

Bestaanszekerheid/Routeervoorziening-Digitaal-Klantdossier/DKD-inlezen/Actuele-

berichtversies-DKD-inlezen  

• Let daarnaast goed op het laatste gedeelte van de URL (geldt alleen bij de aanlevermethode 

webservice). Voorwaarde is dat de URL correspondeert met de ingestelde berichtversie. 

• Zijn er binnen uw gemeente cliënten met Loonkostensubsidie aan het werk? Zorg er dan voor 

dat het percentage van de loonwaarde gevuld is. Dit geldt voor aanlevering via webservice en-

/of verzamelbestand.  

• Voor een correcte aanlevering van gegevens dient de verwijsindex actueel te zijn.  

Wilt u meer informatie over de aanlevermethode via DKD? Raadpleeg de productinformatie ‘Digitaal 
Klantdossier’ op de website van het Inlichtingenbureau.   
 
 

Afnemer Gemeentelijke Sociale Dienst 

Selectie BSN gemeentelijke populatie van de Participatiewet die tot de 
doelgroep van de banenafspraak met werkgevers behoort. 

Klantgroep Gemeentelijke cliënten die aan het werk zijn met 

Loonkostensubsidie. Dit zijn mensen met arbeidsvermogen, 

die - met ondersteuning- (gedeeltelijk) inzetbaar zijn bij 

reguliere werkgevers en minder dan het minimumloon 

verdienen.  

Leveringsmomenten Dagelijks  

Output formaten CSV overzicht 

Informatiesysteem IB Ibis 

 
2 Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie 

gedeeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. 

 

http://services.inlichtingenbureau.nl/Pages/Product.aspx?pID=27
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Gegevensbron UWV 

Uitwisselingsmomenten met 
gegevensbron 

Dagelijks 

Actualiteit van gegevens Let op! Het kan maximaal 10 weken duren voordat u een 

signaal betermeldingen ontvangt.  

De werkgever heeft zes weken de tijd om een ziekmelding aan 

UWV door te geven. De vastgestelde termijn om de 

ziekmelding te beoordelen bedraagt 4 weken. In de regel zal 

de beoordeling sneller verlopen dan de wettelijke termijn van 

10 weken.  

3. Inloggen portaal Stichting Inlichtingenbureau  

 
Om een bestand aan te leveren of op te halen moet u eerst inloggen op het portaal van het 

Inlichtingenbureau. Ga naar www.inlichtingenbureau.nl. Klik rechtsboven op de knop ‘INLOGGEN’ en 

vervolgens op ‘log in op het portaal’ voor . 

 

Wilt u zich als gebruiker aanmelden voor het product LKS einde zw? Vul dan het dan het 

aanmeldformulier ‘nieuwe gebruiker Informatiesysteem Inlichtingenbureau’ in op de site. 

 

 
Afbeelding 1: Inloggen 1  
 
Wilt u zich als gebruiker aanmelden voor het product LKS einde zw? Vul dan het aanmeldformulier 
‘nieuwe gebruiker Informatiesysteem Inlichtingenbureau’ in op de site.  
 

3.1 Het Dashboard 
U landt na het inloggen op uw dashboard, uw overzichtspagina met betrekking tot alle producten die u 

afneemt. Kies uit de rechterkolom het product ‘LKS einde zw’. 

http://www.inlichtingenbureau.nl/
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Afbeelding 2: Dashboard 

4. Ophalen bestanden 
 

Stichting Inlichtingenbureau levert rapportages aan in .CSV formaat. Onder het tabblad ‘Ophalen’ zet 

Stichting Inlichtingenbureau dagelijks uw rapportages klaar om op te halen. U kunt de bestanden 

downloaden door op de blauwe pijl te klikken.  

 
Afbeelding 3: Loonkostensubsidie scherm 
 
4.1 Inhoud CSV. Bestand  
 
U ontvangt in uw rapportage van alle berichten ‘einde ziektewetuitkeringen’ .  

Kolomnaam  Betekenis 

BSN Burgerservicenummer van de persoon waar het signaal bij hoort 

Geboortedatum Geboortedatum van de persoon waar het signaal bij hoort. 

Achternaam Naam van de persoon waar het signaal bij hoort. 

Voorvoegsel Voorvoegsel van de persoon waar het signaal bij hoort. 
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Voorletter(s) Voorletters van de persoon waar het signaal bij hoort. 

Naam administratieve 
eenheid 

Naam van de administratieve eenheid van de werkgever. 

Loonheffingsnummer Loonheffingennummer van de werkgever. 

Zekerheid 
Loonkostensubsidie 

Omschrijving bij de waarde van de code zekerheid LKS  

1 Re-integratie inzet met gegevens over Loonkostensubsidie 
gevonden. 

2 Re-integratie inzet gevonden maar (nog) geen gegevens over 
Loonkostensubsidie bekend. 

3 BSN bekend bij GSD. 

Datum ziekmelding Wordt in deze versie van LKS niet gevuld. 

Begindatum ZW 
uitkering 

Datum waarop de ziekmelding is ontstaan. 

Datum betermelding Wordt in deze versie van LKS niet gevuld. 

Einddatum ZW 
uitkering  

De laatste uitkeringsdag: De LKS betaling kan tot en met deze datum 
worden ingehouden. De LKS kan de dag na deze datum weer worden 
hervat. 

 

 
Let op! In de rapportage ziet u de einddatum van de ziektewetuitkering. Is er geen datum bekend? Dan 

zijn er 2 mogelijkheden:  

1. De maximale (wettelijk gestelde) datum van de ZW uitkering wordt weergegeven. Dit is 104 

weken vanaf de eerste ziektedag.  

2. Of er wordt een einddatum getoond die in de toekomst ligt, op minder dan 104 weken van de 

eerste ziektedag. Dan heeft iemand bijvoorbeeld een operatie ondergaan, waar een vaste 

hersteltermijn voor bestaat. 

5. Hulp nodig? 
 

Heeft u als gebruiker vragen en-/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist 

u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 

servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800 222 11 22  

 

 

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl

