
 

Premiekorting jongere werknemers 

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aan?    

Dan kunt een premiekorting krijgen als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én 

een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor 

minimaal 32 uur per week geven. 

 

Hoogte premiekorting 

U krijgt een premiekorting van maximaal € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u 

aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014.                          

Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750.                                                

U ontvangt de premiekorting maximaal 2 jaar. 

 

Wanneer? 

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per               

1 juli 2014, maar geldt al voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 heeft 

aangenomen. De regeling is tijdelijk en loopt tot 1 januari 2016. Dit houdt in dat de 

korting niet langer wordt toegepast dan tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op  

31 december 2017. 

 

Toelichting 

Zoals hierboven vermeld is het de bedoeling dat regeling in werking treedt op 1-7-2014 

en eindigt op 1-1-2016. Is de werknemer in dienst vanaf: 

 1-1-2014 en voor 1-7-2014, dan is de korting max. 2 jaar vanaf 1-7-2014 

 1-7-2014 en voor 1-1-2016, dan is de korting max. 2 jaar vanaf indiensttreding 

  

Voorbeeld 1 

In  dienst:   1-2-2014 

Uit dienst: 30-5-2014 

Op 1-7-2014 niet meer in dienst. GEEN recht op premiekorting. 

 

Voorbeeld 2 

In  dienst:   1-2-2014 

Uit dienst: 30-9-2014 

Recht op premiekorting van 1-7-2014 t/m 30-9-2014. 

 

Voorbeeld 3 

In  dienst:   1-2-2014 

Uit dienst:   1-11-2016 

Recht op korting vanaf 1-7-2014 tot 1-7-2016. 

 

Uit bovenstaande voorbeelden valt op te maken dat de regeling niet met terugwerkende 

kracht mag worden toegepast. Stel dat een nieuwe werknemer 1-1-2014 in dienst is 

getreden en 1-7-2014 uit dienst gaat, dan is er geen recht op premiekorting. Blijft de 

werknemer wel in dienst, dan mag de premiekorting worden toegepast voor de duur van 

de dienstbetrekking, maar ten hoogste gedurende twee jaar vanaf 1 juli 2014. 

 

 

 



 

Voorwaarden toepassing premiekorting jonge werknemers 

De werkgever dient een doelgroepverklaring van het UWV of gemeente te bewaren in de 

loonadministratie om bij controle door de Belastingdienst het recht op premiekorting voor 

de betreffende werknemer aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de al bestaande 

premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden. 

De premiekorting is overigens niet van toepassing ten aanzien van werknemers die 

arbeid verrichten in een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de sociale 

werkvoorziening en de premiekorting jongere werknemers kan voorts niet benut worden 

als de premiekorting voor arbeidsgehandicapten van toepassing is bv. 

uitkeringsgerechtigden met een Wajong of WIA-uitkering. 

De voor andere premiekortingen geldende herleidingsregel op basis van minimaal  

36 contracturen per week is hier niet van toepassing omdat, in tegenstelling tot de 

andere premiekortingen als voorwaarde voor de premiekorting jongere werknemers geldt 

dat er sprake moet zijn van een dienstbetrekking van tenminste 32 uren per week. 

 

Hoe vraagt mijn werknemer een doelgroepverklaring aan? 

Om premiekorting voor jongere werknemer te krijgen, heeft u een doelgroepverklaring 

van uw werknemer nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of 

bijstandsuitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam.  

Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring vanaf  

1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94  

(kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen).  

Daarna geeft hij de doelgroepverklaring aan u. De werknemer kan UWV ook machtigen 

de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan ook vanaf 1 mei 2014. 

http://www.uwv.nl/Particulieren/formulieren/WW14025215.aspx  

 

Heeft de werknemer een bijstandsuitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring aan 

bij zijn gemeente. 

 

Premiekorting, hoe werkt het 

De premiekorting verrekent u met het totaal van de premies werknemersverzekeringen 

(de WAO/WIA-premies, de premie WW-Awf (of de Ufo-premie) en de sectorpremie) die u 

voor al uw werknemers moet betalen, dus ook voor werknemers voor wie u geen recht 

hebt op premiekorting. 

In onderstaande pro forma berekening ziet u een werknemer die bruto € 2.000,=         

per maand verdient. Het totaal aan af te dragen premies bedraagt € 152,00 per maand              

(WW Awf € 43,00 en WAO/WIA € 109,00). Stel dat u 5 werknemers in dienst heeft die 

allen dit salaris verdienen. Dan bedraagt het totaal aan af te dragen premies € 760,00 

per maand.  

Als u een recht heeft premiekorting, omdat u bv. een arbeidsgehandicapte fulltime in 

dienst heeft genomen, mag u een bedrag in mindering brengen op het totaal aan af te 

dragen premies. Het bedrag aan premiekorting bedraagt max. € 7.000,00 per jaar bij 

een fulltime dienstverband. De premiekorting komt dan uit op € 583,33 per maand.       

Dit bedrag mag u in mindering brengen. Het totaal aan af te dragen premies komt dan 

uit op € 176,67 per maand (€ 760,00 - € 583,33). U mag deze premiekorting maximaal  

3 jaar toepassen of zo lang het dienstverband duurt. 

De premiekorting is met name interessant als u voldoende werknemers in dienst heeft 

waarbij u voldoende premies afdraagt. ZZP-ers of bedrijven met een kleine loonsom 

moeten met minder fiscaal voordeel genoegen nemen.  

http://www.uwv.nl/Particulieren/formulieren/WW14025215.aspx


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Subsidiecalculator.nl heeft toestemming van RAET voor publicatie, maar aan bovenstaande 

berekening kunnen geen rechten worden ontleend) 

 


