
 

Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers 

De mobiliteitsbonus is de opvolger van de premiekorting arbeidsgehandicapten.  

De naam doet vermoeden dat de werkgever mogelijk een bonus ontvangt, maar dat is 

niet het geval. Feitelijk verandert er weinig, want als u in aanmerking komt voor de 

mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten mag u premiekorting arbeidsgehandicapten 

toepassen. 

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. 

Er is geen overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat u voor uw huidige 

werknemers die al voor de premiekorting arbeidsgehandicapten in aanmerking kwamen 

met ingang van 1 januari 2013 het verhoogde bedrag mag toepassen tot einde 

dienstverband of maximaal 3 jaar vanaf datum indiensttreding. 

U kunt de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers  toepassen als u een 

werknemer in dienst neemt en er direct voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake is 

van één van de volgende situaties: 

1. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering). 

2. De werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van 

de Wet Wajong. 

3. De werknemer heeft een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 Wet sociale 

werkvoorziening (WSW-indicatie). U hebt geen recht op de premiekorting voor 

arbeidsgehandicapte werknemers voor dienstbetrekkingen die in het kader van de 

Wet sociale werkvoorziening volledig gesubsidieerd zijn. Is de dienstbetrekking 

deels gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting voor 

arbeidsgehandicapte werknemers (begeleid werken in dienst bij een externe 

werkgever). 

4. De werknemer heeft volgens UWV een structurele functionele beperking. Het gaat 

hier om werknemers die al meer dan 2 jaar onder de re-integratie-

verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen en die niet meer dan 65% kunnen 

werken. 

5. De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen 

gehad bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afronding van dat 

onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. Op verzoek geeft UWV een verklaring 

scholingsbelemmering af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep 

hoort. 



 

6. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning 

op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij 

het volgen van onderwijs, en hij gaat binnen 5 jaar na afronding van dat 

onderwijs bij u in dienstbetrekking werken. Op verzoek geeft UWV een verklaring 

scholingsbelemmering af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep 

hoort. 

7. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer de volgende feiten 

vastgesteld:  

o De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA 

(of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor 

minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam 

voor een WIA-uitkering. 

o De werknemer was 13 weken voor het einde van de wachttijd (of van het 

tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij 

dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd. 

o De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA 

(of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in 

staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek 

gemeld had. 

o De werknemer gaat bij u in dienstbetrekking werken binnen 5 jaar na de 

dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde 

loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd. 

8. De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de 

Wet Rea. Voorwaarde is wel dat hij op het moment van indienstneming 

arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea was (of was geweest als de Wet 

Rea niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die bij 

indiensttreding recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering.  

Hoogte en berekening mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers 

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers bedraagt maximaal € 7.000 per jaar 

bij een werkweek van ten minste 36 uur. Hebt u een jonggehandicapte in dienst die u 

vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon 

(loondispensatie)? Dan gaat de korting voor deze werknemer omlaag naar maximaal      

€ 3.500 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. 

 

 



 

Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u de premiekorting 

evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u    

uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de norm uren per            

4 weken (144) of per maand (156). 

Omdat de premiekorting vanaf 1 januari 2013 afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, 

past u de premiekorting toe per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak. 

Premiekortingen niet meer tegelijk toepassen 

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst 

nemen oudere werknemers per 1 januari 2013 niet meer tegelijk toepassen. Heeft uw 

werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de 

premiekorting in dienst nemen oudere werknemers? Dan past u alleen de premiekorting 

arbeidsgehandicapte werknemers toe. 

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 recht heeft op 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.  

(Subsidiecalculator.nl heeft toestemming van Raet voor publicatie van onderstaande berekening met hun  

bruto-netto app, maar aan onderstaande berekening kunnen geen rechten worden ontleend) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


