
Postbus 2000 

3760 CA Soest 

 

 

 

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Ingang Zorg, Werk en Inkomen 

Telefoon: (035) 609 34 11 

Internet: www.bbsuo.nl 

 
 

Aanvraagformulier Loonkostensubsidie Participatiewet  
__________________________________________________________________________ 
Dit formulier wordt ingevuld door de werkgever en verzonden aan uitvoeringsorganisatie BBS. Dit formulier 

wordt alleen in behandeling genomen indien het volledig is ingevuld, ondertekend en van de gevraagde 
bijlagen is voorzien. 

__________________________________________________________________________ 
De organisatie/bedrijf 
Naam organisatie/ bedrijf  :__________________________________________________ 

Adres     :__________________________________________________ 
Postcode en plaats   :__________________________________________________ 
Naam tekenbevoegde   :__________________________________________________ 
Functie tekenbevoegde  :__________________________________________________ 
Telefoonnummer   :__________________________________________________ 
e-mailadres    :__________________________________________________ 

IBAN     :__________________________________________________ 
Onder vermelding van   :__________________________________________________ 
Contactpersoon   :__________________________________________________ 
Telefoonnummer   :__________________________________________________ 
Inschrijfnummer KvK   :__________________________________________________ 
CAO     :__________________________________________________ 

Reeds eerder gebruik gemaakt van deze loonkostensubsidieregeling : ja/nee 

 
De loonkostensubsidie wordt aangevraagd voor: 

Naam    : heer/mevrouw ___________________________________________ 
Adres    : _______________________________________________________ 
Postcode en plaats : _______________________________________________________ 
Geboortedatum  : _______________________________________________________ 
Burgerservicenr. (BSN) : _______________________________________________________ 
Functienaam   : _______________________________________________________ 
Ingangsdatum arbeidsovereenkomst  :______________________________________ 

Aantal uren per week werkzaam :______________________________________ 
1 FTE (CAO) vertaalt naar uren p/w :______________________________________ 
Aanstellingsduur  : _______________________________________________________ 
 
De volgende bijlagen zijn door ondergetekende bijgevoegd: 
o ondertekende arbeidsovereenkomst 

o akkoordverklaring werkgever t.b.v. voorwaarden loonkostensubsidie 
 

De heer / mevrouw _______________________________________ verklaart het 
bovenstaand naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld. 
 
 
Plaats________________________________ Datum______________________________ 

 
Handtekening voor akkoord van tekenbevoegde namens de organisatie/bedrijf:________________ 
 
In te vullen door BBS: 
Datum ontvangst   :______________________________ 
In behandeling bij  :______________________________ 
Volledig    : Ja/Nee 

 

 
 
 



Akkoordverklaring werkgever t.b.v. voorwaarden loonkostensubsidie 

 
Ondergetekende verklaart met de heer/mevrouw __________________________________ een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan; ingaande __________________tot en met _____________ (minimaal 6 

maanden) 
 
En maakt gebruik van de loonkostensubsidie Participatiewet onder de 
volgende voorwaarden: 
 
- Er zijn in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van deze arbeidsovereenkomst niet 

een of meer overeenkomsten of aanstellingen tot het verrichten van vergelijkbare arbeid beëindigd op grond 
van bedrijfseconomische redenen. 
 

- Ondergetekende verklaart een arbeidsovereenkomst met de werknemer aan te gaan volgens de – voor 

ondergetekende zijn/haar organisatie- geldende CAO. 

 

- Ondergetekende verklaart hiermee aan uitvoeringsorganisatie BBS geen andere subsidie(s) te 
ontvangen dan wel aan te vragen, zodanig dat de loonkosten van bovengenoemde 

werknemer zullen verminderen. 
 

- Tevens verklaart ondergetekende dat- indien gedurende de looptijd van deze 
arbeidsovereenkomst wel een zodanige subsidie wordt aangevraagd of ontvangen – 
hij/zij uitvoeringsorganisatie BBS hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt. 
 
- Ondergetekende verklaart onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan uitvoeringsorganisatie BBS van 
alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn  
voor het recht, beslissing, hoogte, wijziging, intrekking of vaststelling van de loonkostensubsidie. 

 
- Ondergetekende stuurt elk kwartaal de loonstroken, van bovengenoemde werknemer/ster, op naar:  
 
Uitvoeringsorganisatie BBS  
Postbus 2000  
3760 CA Soest  

 

- De betaling van de loonkostensubsidie door uitvoeringsorganisatie BBS geschiedt altijd achteraf, dat wil bij 

een toekenning zeggen: 2 maanden na ontvangen loonstrook periode.  

 

- Deze akkoordverklaring is een onlosmakelijk onderdeel van het aanvraagformulier Loonkostensubsidie 

Participatiewet.   

 


