
  

 

 

 

 

 

 

 

Officiële namen werkgeversregelingen  Korting op premies: premiekorting Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) • Geld bij ziekte: compensatieregeling 55+  • Korting bij basisscholing: afdrachtvermindering startkwalificatie • Gratis proeftijd: proefplaatsing 

Hoeveel bonus kan ik als werknemer krijgen?Hoeveel korting kan ik als werkgever krijgen?

Hoeveel geld kan ik als werkgever krijgen?

Hoeveel korting kan ik als werkgever krijgen?

Hoeveel geld levert een gratis proeftijd mij als werkgever op?

Wanneer krijg ik geld?

Wanneer krijg ik korting?

Wanneer krijg ik gratis proeftijd?

Wat is premiekorting?

Wat is geld bij ziekte?

Wat is korting bij basisscholing?

Wat is gratis proeftijd?

Mijn bonus kan oplopen tot 4.592 euro per jaar, afhankelijk van mijn geboortejaar en mijn salaris.Mijn korting kan oplopen tot 6.500 euro per jaar bij een volledige werkweek van de werknemer.  
De hoogte van mijn korting hangt af van het arbeidscontract en het uitkeringsverleden van de werknemer. 

Ik kan maximaal drie jaar korting krijgen.

In het eerste ziektejaar 70 tot 100 procent van het salaris en in het tweede jaar 70 procent.
Ik krijg maximaal 188 euro per dag.

Ik kan maximaal twee jaar een bedrag ontvangen.

Mijn korting is jaarlijks 3.247 euro als mijn werknemer regulier onderwijs volgt.
Mijn korting is jaarlijks maximaal 5.953 euro als mijn werknemer in de praktijk leert.

De hoogte van mijn korting hangt af van hoeveel salaris iemand krijgt en hoeveel iemand werkt.

Mijn financiële voordeel staat gelijk aan het salaris dat mijn werknemer normaal zou krijgen.

Ik kan geld krijgen vanaf het moment dat mijn werknemer veertien weken ziek is.
Mijn werknemer had, voor deze bij mij kwam werken, minimaal een jaar een werkloosheidsuitkering.

Mijn werknemer wordt ziek in de eerste vijf jaar nadat deze bij mij kwam werken.

Mijn werknemer verdient jaarlijks minder dan 23.507 euro.
Voor indiensttreding was mijn werknemer werkloos, in een re-integratietraject of volgde een basisopleiding.

Mijn werknemer volgt een erkende opleiding.

Werknemer heeft een uitkering door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of is Wajonger.
Ik ben van plan de werknemer na de proef minimaal een half jaar bij mij in dienst te nemen.

Het is een belastingkorting op mijn premies voor arbeidsongeschiktheid, voor werknemers boven de 50 jaar.

Het is een bijdrage van het UWV Werkbedrijf aan het salaris van mijn zieke werknemers boven de 55 jaar.

Het is een korting op belasting en premie volksverzekeringen, als mijn werknemer een basisopleiding doet.
Een basisopleiding houdt in een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau (startkwalificatie).

Werknemers die drie maanden bij mij op proef komen werken en ondertussen een uitkering krijgen.

Wat is een doorwerkbonus?

Wanneer krijg ik een bonus?

Hoeveel budget kan ik als potentiële werknemer krijgen?

Wat is een persoonlijk re-integratiebudget?

Wanneer krijg ik een budget?

Hoeveel korting kan ik als werknemer krijgen?

Wat zijn belastingkortingen?

Een aanvulling van de Belastingdienst op mijn bruto-jaarsalaris.

Ik krijg een bonus als ik voor 1948 ben geboren en jaarlijks meer dan 8.859 euro verdien.

Mijn budget kan oplopen tot 2.500 euro, afhankelijk van mijn afspraken met budgetverstrekker UWV Werkbedrijf.

Een bedrag dat mensen met een uitkering - potentiële werknemers - kunnen gebruiken om werk te vinden.

Ik ben minimaal twaalf maanden werkloos en heb uitzicht op een baan.

Mijn algemene heffingskorting is als 65-minner jaarlijks 1.987 euro en als 65-plusser 925 euro.
Mijn ouderenkorting bedraagt 684 euro per jaar.
Mijn arbeidskorting kan oplopen tot 2.273 euro, afhankelijk van mijn geboortejaar en mijn salaris.
Mijn arbeidskorting wordt hoger vanaf het moment dat ik 57 jaar ben.

Jaarlijkse kortingen op de inkomstenbelasting die ik betaal.
Drie kortingen zijn belangrijk voor mij: de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.
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Deze Informatiekaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, verricht in zomer 2010.  
De op de kaart genoemde regelingen en bedragen kunnen veranderen. De meest recente informatie staat op  

www.belastingdienst.nl en www.uwv.nl. Informatie over erkende opleidingen staat op www.cfi.nl (mbo)  
en www.ib-groep.nl (hbo en wo). Naast de op deze kaart genoemde generieke regelingen, kunnen werkgevers en 
50+ werknemers mogelijk ook gebruik maken van regelingen die alleen gelden voor de sector waarin zij werken.

Financiële voordelen 50+ werknemers
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Financiële voordelen 50+ werknemers

Deze Informatiekaart is gemaakt in het kader  

van Arbeidsparticipatie 55 plus, een project van de 

provincie Overijssel. SENtrum, de Stichting Senioren 

Organisaties Overijssel, heeft dit project uitgevoerd. 
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