
Wat is loondispensatie?
Als u een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst neemt, kunt u 
mogelijk aanspraak maken op loondispensatie. Hoeveel u onder het wettelijk 
minimumloon mag betalen, is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde. 
Dat is de waarde van de arbeidsprestatie die een werknemer met een 
arbeidsbeperking levert, uitgedrukt in een percentage.

Hoe lang loopt 
de regeling? 

De loondispensatie duurt zes maanden tot vijf jaar. 
Verlenging is mogelijk in overleg met UWV.

Hoe lang de loondispensatie daadwerkelijk duurt, 
is afhankelijk van de loonwaarde. Die wordt elk jaar 
opnieuw bepaald. Zodra de loonwaarde van uw 
werknemer gelijk is aan het wettelijk minimumloon, 
stopt de loondispensatie.

Hoe wordt de 
loonwaarde bepaald?
Een loonwaarde-expert stelt de loonwaarde van uw 
werknemer vast via gesprekken met u en uw werk- 
nemer op de werkplek. Factoren zijn onder meer 
tempo, kwaliteit, inzetbaarheid en begeleiding.

Hoe werkt het?
Wanneer u een werknemer met een Wajong-uitkering 
aanneemt die een verminderde arbeidsprestatie 
levert, hoeft u niet het wettelijk minimumloon of 
het CAO-loon te betalen. De loondispensatie wordt 
afgegeven door UWV. Omdat de Wajonger minder 
loon ontvangt, vult UWV de uitkering van de Wajonger 
aan tot maximaal 120% van het wettelijk minimum-
looon. De hoogte van het loon is afhankelijk van de 
loonwaarde van uw werknemer.

U hoeft niet 
het minimumloon 
of het CAO-loon 

te betalen.



Loondispensatie 
aanvragen?
Neem contact op met uw accountmanager in uw 
gemeente of FactorWerk voor de voorwaarden en het 
aanvraagformulier.

FactorWerk – en de kracht van sociaal ondernemen – is een initiatief van het regionaal werkbedrijf 
in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

www.factorwerk.org

Uw voordeel
De loondispensatie maakt het u financieel makkelijker 
om een werknemer met een Wajonguitkering in dienst 
te nemen. U hoeft niet het wettelijk minimumloon te 
betalen, en uw werknemer ontvangt evenveel als 
voordat hij ging werken.

Meer weten?
Neem contact op met de accountmanager in uw 
gemeente voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf.
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