
 

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. Als u in aanmerking komt voor de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten 

mag u premiekorting 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. 

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. 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. 

3. 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


