Nieuwe subsidieregeling praktijkleren

Wanneer uw onderneming plaats biedt aan leerlingen of studenten, kan dit een
fiscale tegemoetkoming opleveren door middel van de afdrachtvermindering
onderwijs.
Per 1 januari 2014 vervalt deze afdrachtvermindering onderwijs. Deze vermindering
mag dan niet meer periodiek in de aangifte loonheffingen worden meegenomen.
Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP
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Dit leidt voor u tot een hogere afdracht loonheffingen.

Om de stijging in uw loonkosten te beperken en werkgevers te blijven stimuleren tot het bieden van
praktijkleerplaatsen en werk leerplaatsen, komt in plaats van de afdrachtvermindering onderwijs de
Subsidieregeling Praktijkleren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met deze
subsidieregeling kan de belastingdienst de kwaliteit van de leerwerktrajecten en leerwerkplaatsen beter
controleren.
De subsidieregeling geldt vooral voor kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt (hoge jeugdwerkloosheid) en op
studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en
wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. De doelgroepen zijn:


Leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo;



Deelnemers aan een mbo-opleiding: alleen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);



Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving);



Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieregeling wordt uitgevoerd, gecontroleerd en uitbetaald door Agentschap NL. De aanvraag gebeurt per
studiejaar en wordt achteraf ingediend middels een digitaal formulier. Hierbij zijn alleen de gegevens nodig die in
de praktijkleerovereenkomst staan vermeld. Deze overeenkomst bewaart u bij de loonadministratie.
Het subisidiebedrag waar u aanspraak op kunt maken, wordt berekend aan de hand van het aantal landelijk
ingediende aanvragen, gedeeld door het beschikbaar gestelde bedrag door de overheid. Het maximum bedrag wat
u kunt ontvangen is € 2.700 per leerling/student.
Heeft u vragen of hulp nodig bij indienen van deze subsidieaanvraag neem dan gerust contact op met onze
beloningsadviseurs Marjolijn Veldstra of Siem Kuypers op 075 - 687 49 59.
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