
Voor u ligt de 58ste editie van het ANB-loonjournaal. Via 

dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo 

u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen 

van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met 

zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt 

eenmaal per kwartaal.      
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JONGEREN
Jongeren hebben behoefte aan scholing, bijbaantjes en stages 
en na hun opleiding een “echte” baan. Bij het werven en 
werken met jongeren moet u rekening houden met speciale 
regels voor arbeidstijden en het minimumjeugdloon en kunt 
u gebruik maken van tegemoetkomingen voor scholieren en 
studenten. Verder moet u leeftijdsdiscriminatie tegengaan.

WERKLOZE JONGEREN
U kunt sinds 1 januari 2016 geen banen meer specifiek aan jongeren 
van 18 tot 27 jaar aanbieden. Als u dat wel expliciet doet, discrimineert 
u op leeftijd. Voor jongeren die u vóór 1 januari 2016 in dienst heeft 
genomen, kunt u nog wel de premiekorting jongere werknemer 
toepassen.

Matchen op werk
Toch blijft de jeugdwerkloosheid een punt van aandacht. Met het 
programma “Matchen op werk” wil de overheid de kansen op de 
arbeidsmarkt voor onder andere minder zelfredzame jongeren 
verbeteren. Vooral jongeren zonder startkwalificatie (een diploma havo 
of vwo of mbo-niveau 2 of hoger) zijn kwetsbaar. Jongeren zonder 
startkwalificatie die niet op school zitten en geen baan hebben, worden 
met “Matchen op werk” dan ook door een koppeling van bestanden 
en huisbezoeken opgespoord.

Samenwerken
Met gemeenten en steden, sociale partners, werkgevers en scholen 
onderzoekt de rijksoverheid de mogelijkheid om het beleid zo aan te 
passen dat jongeren zonder startkwalificatie (die niet terug kunnen naar 
school) beter te begeleiden naar een baan of leerwerkbaan. Hiervoor 
zijn ook subsidieregelingen beschikbaar, zoals de subsidieregeling 
praktijkleren.

PREMIEKORTING JONGERE WERKNEMER
In bepaalde gevallen kunt u bij uw aangifte loonheffingen en premies 
volksverzekeringen nog een premiekorting toepassen voor een jongere 
werknemer. U komt in 2017 nog in aanmerking voor de premiekorting 
jongere werknemer onder de volgende voorwaarden:
• U heeft de werknemer vóór 1 januari 2016 in dienst genomen en de 

werknemer was op dat moment 18 jaar of ouder, maar niet ouder 
dan 26 jaar;

• De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op 
grond van de Participatiewet voordat hij bij u in dienst kwam;

•  De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst of een publiekrech-
telijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week met een duur van 
ten minste zes maanden. Als de werknemer in dienst is gekomen op 
of na 1 juli 2015 en vóór 1 januari 2016, moet hij een arbeidsovereen-
komst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van 
ten minste zes maanden.

LAGE-INKOMENSVOORDEEL (LIV)
Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Het 
LIV is geen regeling speciaal voor jongeren. Het is een fiscale subsidie 

voor alle medewerkers die – op basis van een 40-urige werkweek – in 
dat kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk 
minimumloon (vanaf 23 jaar) verdienen. De subsidie wordt na afloop van 
het kalenderjaar door de Belastingdienst aan u uitbetaald. Als u er voor 
uw personeel dus recht op heeft, ontvangt u het lage-inkomensvoordeel 
in 2018 dus voor het eerst. In de december editie van het vorige jaar van 
ons loonjournaal hebben wij u hierover al geïnformeerd.

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN
In het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn de pijlen 
van het kabinet ook gericht op stage- en leerwerkplekken. Het kan voor 
u aantrekkelijk zijn om ervoor te kiezen een leerbedrijf te worden en 
zulke plekken aan te bieden. Denk hierbij aan de volgende voordelen:
•  U biedt jongeren de kans om zich in de praktijk te scholen. Dat is 

goed voor de naamsbekendheid, het imago en daarmee de omzet 
van het bedrijf.

•  U toont betrokkenheid bij de eigen branche en u heeft invloed op de 
opleiding van toekomstig personeel.

•  U verzekert zich van een instroom van nieuwe, jonge mensen met 
actuele vakkennis, die relatief goedkoop zijn en kunnen zorgen voor 
een open en dynamische sfeer en balans in het personeelsbestand.

•  Uw personeel voelt meer betrokkenheid en krijgt meer plezier als u 
werknemers inzet als praktijkbegeleider, wat hun doorgroeimogelijk-
heden en erkenning voor hun inzet biedt.

Leerbedrijf
Om erkend leerbedrijf te worden, hoeft u geen lange, ingewikkelde 
of kostbare procedure te doorlopen. U dient daarvoor een aanvraag 
in op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (www.s-bb.nl). SBB beoordeelt uw aanvraag in het algemeen 
binnen tien werkdagen. Als erkend leerbedrijf kunt u mogelijk in 
aanmerking komen voor één van de volgende subsidieregelingen:
•  Stagefonds zorg;
• Subsidieregeling praktijkleren;
•  Subsidie interne jobcoach.

Stagefonds zorg
Het Stagefonds zorg is een subsidieregeling van het ministerie van Volks-
gezondheid Welzijn en Sport. Zorginstellingen kunnen hiermee achteraf 
een bijdrage krijgen in de kosten voor het begeleiden van studenten van 
zorgopleidingen van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen. Dit 
is een vergelijkbare regeling als de subsidieregeling praktijkleren, die hierna 
uitgebreider wordt besproken. De regeling is echter toegespitst op de 
zorg om voldoende instroom in de zorgberoepen te waarborgen.

Subsidieregeling praktijkleren
Als uw bedrijf een erkend leerbedrijf is, kunt u in aanmerking komen voor 
de subsidieregeling praktijkleren. Voor hbo-studenten en promovendi 
is erkenning als leerbedrijf overigens niet nodig. Wel gelden er andere 
voorwaarden. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidie 
praktijkleren als zij aan een leerling, student of deelnemer uit één van de 
volgende sectoren begeleiding bieden:
•  Leerlingen die een leerwerktraject volgen in de basisberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo;



•  Deelnemers die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo 
volgen. Let hierbij op dat deelnemers aan de beroepsopleidende 
leerweg (bol) niet in aanmerking komen voor subsidie.

•  Studenten die een duale of deeltijdopleiding in het hbo volgen 
waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren 
techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Let hierbij op dat 
deelnemers aan een voltijdopleiding hbo niet vallen onder de  
subsidieregeling.

•  Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’’s) die 
tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een 
universiteit. Let hierbij op dat deelnemers aan universitaire voltijd-
opleidingen niet vallen onder de subsidieregeling.

De subsidieaanvraag dient u na afloop van de begeleiding in het 
betreffende studiejaar in. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aan-
vragen indienen vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september (17:00 uur). 
Ook wij als intermediair kunnen voor u de aanvragen indienen. Neem 
hiervoor contact op met uw ANB-relatiebeheerder.

Subsidie interne jobcoach
Als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, 
kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de 
begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werk-
plekvoorzieningen zijn er mogelijkheden. Dit is één van de reguliere 
regelingen die UWV biedt voor arbeidsgehandicapten.

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BIJ STAGIAIRS
Ook bij andere opleidingen willen jongeren vaak graag een stage lopen. 
Dit kan net zo aantrekkelijk zijn voor uw bedrijf als het bieden van een 
leerwerkplek. Komt er een stagiair bij u werken? Stel dan altijd een 
stageovereenkomst op. Voorkom hierbij dat de stageovereenkomst 
het karakter van een arbeidsovereenkomst krijgt. Leg daarom in de 
overeenkomst duidelijk vast dat het werk voornamelijk gericht is op het 
uitbreiden van kennis en het opdoen van ervaring. Speelt het onderwijs 
geen grote rol, dan loopt u een groter risico dat er sprake is van een 
gewone dienstbetrekking. U krijgt dan te maken met alle regels die 
daarvoor gelden en moeten alle loonheffingen worden verrekend.
Als een stagiair in het bedrijf werkzaam is, zijn er drie situaties mogelijk:
•  Een “echte” dienstbetrekking;
•  Een fictieve dienstbetrekking;
•  Geen (fictieve) dienstbetrekking.

Echte dienstbetrekking
Er is sprake van een echte dienstbetrekking als de stagiair een “normale” 
beloning ontvangt, bijvoorbeeld het minimum (jeugd) loon en u ook 
verplicht bent dit te betalen. Bovendien moet de stagiair persoonlijk, 
onder uw gezag, tijdens een bepaalde tijd arbeid verrichten. In dit 
geval gelden de gewone regels voor loonheffingen, dus ook premies 
werknemersverzekeringen en premie ZVW.

Fictieve dienstbetrekking
Ontvangt de stagiair geen structureel bedrag per uur maar wel een 
bescheiden stagevergoeding, dan is er sprake van een fictieve dienst-
betrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en 
voor de ZW. U hoeft echter geen premies werknemersverzekeringen 
te berekenen. U moet wel loonbelasting/premies volksverzekeringen 
inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen.

Geen dienstbetrekking
Als de stagiair alleen een onkostenvergoeding ontvangt voor werkelijk 
gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, is er helemaal geen 
sprake van een dienstbetrekking. In deze situatie hoeft u dus helemaal 
niets in te houden. In het geval van een reiskostenvergoeding dient u 
vanzelfsprekend wel rekening te houden met de wettelijke grenzen die 
gelden voor echte dienstbetrekkingen. In dit geval maximaal € 0,19 per 
kilometer. 

Geen loonbelasting
Betaalt u de stagevergoeding rechtstreeks aan de school, dan hoeft 
u helemaal geen loonbelasting af te dragen. Hiervoor gelden wel de 
volgende voorwaarden:
•  U maakt de stagevergoeding rechtstreeks over aan het stagefonds of 

de school zelf.
•  Het stagefonds of de school geeft de stagevergoeding niet meteen of 

indirect door aan de stagiair, maar besteedt de stagevergoeding voor 
algemene schoolse activiteiten.

•  De school of het stagefonds administreert zowel de stagevergoedingen 
als de besteding daarvan.

VAKANTIEWERKERS EN SCHOLIEREN
Veel scholieren willen graag een centje bijverdienen. Voor u als  
werk gever biedt dit kansen om bijvoorbeeld de bezetting in het week -  
 einde aan te vullen of een tijdelijk tekort aan medewerkers in de 
vakantie periodes op te vullen. Hoewel scholieren natuurlijk niet alle 
werkzaamheden van de reguliere werknemers kunnen overnemen, 
kunnen ze wel hand- en spandiensten verrichten tijdens de vakantie. 
Houd bij het aannemen van scholieren of vakantiekrachten een 
aantal punten in de gaten: 
•  Als u een vacature plaatst, let er dan op dat u geen leeftijd noemt.  

Dat wordt immers gezien als verboden leeftijdsdiscriminatie.
•  Wie werkt met scholieren krijgt te maken met het minimumjeugdloon. 

Let erop dat u het minimumloon giraal moet uitbetalen.
•  U kunt voor studenten en/of scholieren een speciale regeling voor 

de loonheffingen toepassen. Door deze regeling hoeven studenten 
en scholieren minder of geen loonbelasting terug te vragen van de 
Belastingdienst, omdat u weinig of niets inhoudt. Gebruik hiervoor 
het Model Opgaaf Gegevens voor de loonheffingen (studenten- en 
scholierenregeling). Dit formulier kunt u downloaden via de website 
van de Belastingdienst.

ARBEIDSRECHT
Voor kinderen onder de 18 jaar gelden aangepaste arbeidstijden. 
Zij mogen niet zo veel werken als hun volwassen collega’s. Houd hier 
streng toezicht op, want bij controle van de inspectie SZW kunnen 
boetes worden opgelegd voor overtreding. 

Werktijden voor kinderen jonger dan 18 jaar
Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er twee categorieën opgesteld 
namelijk;
• Kinderen van 13, 14 en 15 jaar.
•  16- en 17-jarigen.

Aangezien er voor beide categorieën zoveel verschillende voorwaarden 
gelden, verzoeken wij u vriendelijk om deze na te lezen op 
www.arbeidstijdenwet.nl.

Geen zwaar werk
Kinderen mogen geen zwaar werk verrichten en ook niet zomaar 
werken met gevaarlijke stoffen. Met 13 en 14 jaar mogen ze slechts licht 
niet-industrieel werk doen. Ze mogen niet werken in een fabriek of 
lawaaiige omgeving. Ook mogen ze nog niet in een restaurant werken 
of achter de kassa. Met 15 jaar mogen ze meer licht niet-industrieel 
werk doen. 16- en 17-jarigen mogen onder toezicht sommige risicovollere 
werkzaamheden verrichten.

Ketenregeling niet van toepassing
Tot de leeftijd van 18 jaar kunt u onbeperkt contracten voor bepaalde tijd 
aanbieden, als de arbeidsomvang tenminste maximaal 12 uur per week 
bedraagt.
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