3 – 2015 - 17 t.e.m. 22 januari

Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers teruggeschroefd
BVR 19 december 2014 tot wijziging van artikel 1, 3 en 5 van het BVR van 28 april 2006 tot invoering van een tewerkstellingspremie (BS 22 januari 2015, 2de uitgave)

Sinds 1 april 2006 bestaat in het Vlaams gewest een tewerkstellingspremie die bedoeld is om de tewerkstellingsgraad van 50-plussers te verhogen. De regeling kent aan werkgevers die werkloze werkzoekende 50-plussers aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, een tewerkstellingspremie toe ter compensatie van de loonkosten (zie SoCompact nr. 4-2013).
Deze week werd in het Belgisch Staatsblad een besluit gepubliceerd dat die regeling aanpast. De
aanpassing gebeurt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015.
1. Premie voor 50- tot 54-jarigen die minder dan 1 jaar werkloos zijn, verdwijnt
Het zopas gepubliceerde besluit schaft de eerste trap van het premiestelsel af voor de indiensttredingen vanaf 1 januari 2015. D.w.z. dat werkgevers niet langer recht hebben op de tewerkstellingspremie voor de 50- tot 54-jarigen die minder dan één jaar zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. De premie bedroeg 30 % van de begrensde loonkosten en kon worden toegekend gedurende vier kwartalen. Voor de indiensttredingen die plaats vonden vóór 1 januari 2015, kan de premie nog toegekend worden op voorwaarde dat de aanvraag bij de VDAB wordt ingediend binnen de
drie maanden na de indiensttreding.
De overige trappen van het premiestelsel blijven ongewijzigd bestaan. De tabel hieronder geeft een
overzicht:
Tewerkstellingspremie 50-plussers in Vlaams Gewest (voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2015)
leeftijd werkzoekende
vanaf 50 t.e.m. 54 jaar
vanaf 55 jaar
ouder dan 50 jaar
duur inschrijving VDAB
meer dan 1 jaar maar minder dan 2 jaar
meer dan 2 jaar
minder dan 2 jaar
toekenningsduur
4 kwartalen
8 kwartalen
hoogte premie
50 % van de loonkosten
maximumpremie per kwartaal
4.505,46 euro
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2. Cumulatieregeling wordt aangepast aan recente tewerkstellingsmaatregelen
Het recent gepubliceerde besluit past ook de lijst aan met maatregelen die niet kunnen gecumuleerd
worden met de tewerkstellingspremie voor 50-plussers. Er worden een aantal nieuwe maatregelen
aan de lijst toegevoegd en een aantal uitgedoofde maatregelen worden geschrapt.
Ann Taghon.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 14-15, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Zie, voor een sociaaljuridische duiding van wat de media dagelijks brengen, ook:

WikiSoc
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