Subsidiewijzer 2019		
voor de apotheekbranche

Inleiding
Doel
Deze Subsidiewijzer is samengesteld voor de sector openbare apotheken. Het doel
van de wijzer is apotheekorganisaties beter gebruik te laten maken van subsidie
instrumenten bij het ontwikkelen en stimuleren van personeelsbeleid.

Indeling
De Subsidiewijzer bestaat uit twee delen. Deel A bevat algemeen geldende regelingen
in de sfeer van belasting en premie-afdracht, regelingen voor duurzame inzetbaarheid
van werknemers en maatregelen die gericht zijn op arbeidsparticipatie. Deel B
bestaat uit overige wettelijke regelingen die belangrijk zijn of kunnen zijn voor de
apotheekorganisatie.
In de bijlagen vindt u de adressen van organisaties die actief zijn op het gebied van:
• financiering van scholing en werkgelegenheid;
• arbeidsvoorziening en uitvoering van sociale zekerheid;
• onderwijs en opleiding;
• onderzoek en beleid.
Ook is een lijst opgenomen van websites over subsidies, regelingen, de zorgsector,
overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsmarkt en scholing.

Actueel
Veel wetten en regelingen zijn onderhevig aan veranderingen. De Subsidiewijzer
wordt daarom periodiek geactualiseerd en op de site van de SBA, www.sbaweb.nl,
gepubliceerd. De verschijning van de update van de Subsidiewijzer wordt via de SBApublicaties bekend gemaakt.
Aan de tekst van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de
voorwaarden waaronder subsidies worden verleend en voor nadere inlichtingen
verwijzen wij naar de organisaties die in de Subsidiewijzer worden genoemd.
SBA, Nieuwegein, februari 2019
SBA
Postbus 219
3430 AE Nieuwegein
T 030 600 85 20
F 030 600 85 30
E sba@sbaweb.nl
W www.sbaweb.nl
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Overzicht regelingen subsidiewijzer SBA

A. Algemeen geldende subsidieregelingen
Wetten en regelingen in de sfeer van belasting en premieafdracht

Doel(groep)

Subsidieregeling Praktijkleren

Werkgevers die praktijkleerplaatsen en/of werkleerplaatsen
aanbieden.

WVA speur- en ontwikkelingswerk

Ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

Energie Investeringsaftrek

Investeren in nieuwe energiezuinige bedrijfsmiddelen.

Milieu-investering Aftrek

Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Opleidingen/stages in de zorg

Doelgroep

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

Werkgevers die stageplaatsen in de zorg aanbieden.

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Extra impuls geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op
nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing
van kwalificerende scholing.

Duurzame inzetbaarheid werknemers

Doel(groep)

ESF Duurzame Inzetbaarheid (algemeen)

Verhogen duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Op arbeidsparticipatie gerichte maatregelen

Doelgroep

Regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van
mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten, jongeren
en ouderen

Regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen
met een uitkering, zieken en gehandicapten, jongeren en ouderen

Subsidieregeling ‘Tel mee met taal’

Subsidieregeling ‘Tel mee met taal’

Stichting Instituut GAK

De regeling is gericht op projecten om de sociale zekerheid en
arbeidsmarktbeleid in Nederland te verbeteren.
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B. Overige regelingen
Naam

Afkorting

Doel(groep)

Stichting Johannes Henricus
Regenbogenleen

REGENBOGEN

Studenten voor arts of apotheker.

Tijdelijke beleidsregels stimulering
preventieve maatregelen woning- en
bedrijfsovervallen

OVERVAL

Implementeren veiligheidsmaatregelen

Suzanne Hovinga Stichting

Het stimuleren van jongeren om activiteiten te ontplooien op het
gebied van biofarmaceutische en biomedische wetenschappen,
natuur- en milieubescherming en cultuur

Farmaceutische ANZ-dienstverlening

Het doel van deze subsidie is om de ANZ-zorg voor alle patiënten
betaalbaar te maken.

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Als zorgverlener van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning
(onverzekerbare vreemdelingen) kan er in bepaalde gevallen een
bijdrage worden aangevraagd bij het CAK

Innovatie gerichte subsidies

Doel(groep)

Mkb innovatiestimulering regio en
topsectoren

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
(MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten
bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding, binnen de
topsectoren
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Deel A - Algemeen geldende subsidieregelingen
•
•
•
•

Wetten en regelingen in de sfeer van belasting en premie-afdracht
Stageplaatsen in de zorg
Op duurzame inzetbaarheid gerichte regelingen
Op arbeidsparticipatie gerichte maatregelen

Wetten en regelingen
in de sfeer van belasting en premie-afdracht
Subsidieregeling Praktijkleren
Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot
het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.
Op 5 december 2018 is de verlening van deze regeling tot en met 2023 bekend gemaakt.
Hierbij zijn de opleidingen in het hoger onderwijs uitgebreid met opleidingen die gericht
zijn op de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij.
In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats
of werkleerplaats verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever
een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de
volgende groepen voor subsidie in aanmerking:
• deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
• studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en
natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De
werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor
duaal- als deeltijd-hbo;
• leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
• promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een
universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten
afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon;
• werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek
doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen
promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen
dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch
ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun
ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan laatstgenoemde
subsidie ontvangen;
• praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voorgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel
‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’;
• partijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs
(PRO);
• praktijkleerplaats voor een leerling die een basisberoepsgerichte leerweg in het
voorgezet onder volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als
beroepsbegeleidende leerweg.
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de
begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of
begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die
begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in
te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student
of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen
beschikken over een deelnemer of student.
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats
wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende
categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen
dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700
per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Aanvragen
Aanvragen kunnen jaarlijks na het
studiejaar waarvoor subsidie wordt
aangevraagd, met behulp van een
aanvraagformulier worden ingediend
bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Voor het schooljaar
2018/2019 kan de aanvraag van 15
juni 2019 tot en met 15 september
2019, 17.00 uur worden ingediend. De
aanvragen moeten digitaal worden
ingediend via de website van de
rijksdienst. Subsidie wordt op volgorde
van binnenkomst verstrekt.

Contact en informatie
Neem contact op met de volgende
instantie voor meer informatie over deze
regeling.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland - vestiging Den Haag
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Nederland
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
Tel: +31 (0)88 602 50 00
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Bijdrage
Het subsidiebedrag, met een maximum van € 2.700 per
gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats,
per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde
werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare
bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal
gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in
aanmerking komt voor subsidie voor die categorie.

Voorwaarden
Algemeen
• Subsidie is beschikbaar voor de begeleiding van de volgende
groepen:
–– deelnemers aan een mbo-opleiding die de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
–– studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek
(inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit
een combinatie van leren en werken. De werkcomponent
moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel
voor duaal- als deeltijd-hbo;
–– leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
–– promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een
arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een
instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten
moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke
rechtspersoon;
–– werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon
die promotieonderzoek doen of een opleiding tot
technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen
promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag
van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit,
die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch
ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van
hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een
privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan laatstgenoemde
subsidie ontvangen;
–– praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar
van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met het
uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel
‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’;
–– partijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar
van het Praktijkonderwijs (PRO);
–– praktijkleerplaats voor een leerling die een
basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onder volgt
die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als
beroepsbegeleidende leerweg.
• Voor zowel mbo- als hbo-praktijkleerplaatsen geldt dat met
een deelnemer of student aan een opleiding wordt gelijkgesteld: een natuurlijk persoon die gedurende het desbetreffende
studiejaar een opleiding heeft gevolgd in een andere lidstaat
van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,
indien de werkgever gevestigd is in Nederland en beschikt over
een verklaring dat die opleiding wat betreft niveau en kwaliteit
vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding.
• Subsidieverstrekking wordt geweigerd voor zover door
verstrekking van de subsidie:
–– aan de werkgever voor de deelnemer of student voor meer
volledige gerealiseerde praktijkleerplaatsen subsidie zou
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worden verstrekt dan de duur van de opleiding van de
deelnemer of student in studiejaren;
–– aan de werkgever voor de promovendus voor meer dan
vier volledige gerealiseerde werkleerplaatsen subsidie zou
worden verstrekt; of
–– aan de werkgever voor de technologisch ontwerper in
opleiding voor meer dan twee volledige gerealiseerde
werkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt.
Subsidievoorwaarden mbo-praktijkleerplaatsen
• Subsidie voor mbo-praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt
voor zover:
–– de deelnemer gedurende het desbetreffende studiejaar
of een deel daarvan een beroepsopleiding heeft gevolgd
die gericht is op het behalen van een kwalificatie die is
opgenomen in het Centraal register beroepsonderwijs,
bedoeld in artikel 6.4.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs (afgekort WEB);
–– het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding, bedoeld
onder a, aan de eisen met betrekking tot voldoende
begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming
voldoet als bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, van de WEB;
–– de verzorging van het onderricht in de praktijk van het
beroep voor de deelnemer door de werkgever plaats
heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een
praktijkleerovereenkomst;
–– de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie
van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming;
–– de werkgever beschikt over een administratie waaruit
de begeleiding van de deelnemer volgt en de wijze
waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding
met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft
gerealiseerd.
Subsidievoorwaarden hbo-praktijkleerplaatsen:
• Subsidie voor hbo-praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt
voor zover:
–– de student gedurende het desbetreffende studiejaar een
opleiding in het hoger beroepsonderwijs heeft gevolgd
waarvoor op grond van artikel 5a.9 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (afgekort WHW)
accreditatie is verleend en de opleiding is opgenomen in
het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld
in artikel 6.13 van die wet, en de code van de opleiding is
opgenomen in de onderdelen techniek of landbouw en
natuurlijke omgeving;
–– de verzorging van het onderricht in de praktijk van
het beroep voor de student door de werkgever plaats
heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een
praktijkleerovereenkomst;
–– de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie
van de student bij de beroepsuitoefening;
–– de werkgever beschikt over een administratie waaruit de
begeleiding van de student blijkt en de wijze waarop de
student het deel van de kwaliteiten met betrekking tot de
beroepsuitoefening heeft gerealiseerd.
Subsidievoorwaarden werkleerplaatsen voor promovendi en
technologisch ontwerpers in opleiding
• Subsidie voor werkleerplaatsen voor promovendi en
technologisch ontwerpers in opleiding wordt slechts verstrekt
voor zover:
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–– de promovendus:
a voor zijn onderzoek een arbeidsovereenkomst met of
aanstelling bij een universiteit of een instituut van de
NWO of de KNAW heeft, op basis van een overeenkomst
tussen één van die instellingen en de werkgever over
de financiering van de loonkosten van de promovendus
door de werkgever; of
b met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft en de
werkgever een overeenkomst heeft met een universiteit
of een instituut van de NWO of de KNAW over de
begeleiding door die instelling van de promovendus bij
diens onderzoek; of
–– de technologisch ontwerper in opleiding:
c voor zijn opleiding een arbeidsovereenkomst met of
aanstelling bij een universiteit heeft en in dat kader
een ontwerpopdracht bij de werkgever vervult op basis
van een overeenkomst tussen de universiteit en de
werkgever; of
d een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en de
werkgever een overeenkomst heeft met een universiteit
over de begeleiding door de universiteit van de
technologisch ontwerper in opleiding bij diens opleiding.
Subsidievoorwaarden vmbo praktijkleerplaatsen
• Subsidie voor vmbo praktijkleerplaatsen wordt slechts
verstrekt voor zover:
–– de leerling een basisberoepsgerichte leerweg in het
voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de WVO en dat
specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie
op het niveau van de basisberoepsopleiding, bedoeld in
artikel 7.2.2, eerste lid, onder b, van de WEB;
–– het praktijkgedeelte van het leerwerktraject voldoet aan
het aantal klokuren, bedoeld in artikel 10b1, eerste lid, van
de WVO;
–– de verzorging van het onderricht in de praktijk van
het beroep voor de leerling door de werkgever plaats
heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een
praktijkleerovereenkomst;
–– de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie
van de leerling bij het praktijkgedeelte; en
–– de werkgever beschikt over een administratie waaruit
de begeleiding van de leerling blijkt en de wijze waarop
de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft
behaald.
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Subsidievoorwaarden voorgezet speciaal onderwijs
praktijkleerplaatsen
• Subsidie voor voortgezet speciaal onderwijs
praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt voor zover:
–– de leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat
ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal
onderwijs;
–– de leerling volgt in het laatste schooljaar onderwijs in het
arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leerwerktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
–– de stage omvat minimaal 640 klokuren aan
beroepspraktijkvorming;
–– de stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving
–– het bedrijf of organisatie is voor de periode
waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB) erkend als leerbedrijf;
–– de leerling volgt minimaal één dag per week binnenschools
onderwijs en kent maximaal 4 stagedagen per week. De
duur van de stage gedurende de totale opleiding mag
maximaal 50% van het aantal uren bedragen waarin
onderwijs wordt verzorgd;
–– de praktijkbegeleiding van de leerling wordt aangeboden
op basis van een geldige en ondertekende stageovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door
het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de
onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger;
–– de werkgever beschikt over een administratie waaruit
de begeleiding van de leerling blijkt en de wijze waarop
de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft
behaald.
–– Er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor
de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de
beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden.
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WBSO & Innovatiebox
De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk
via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen
dan wel door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting.
Voor starters geldt extra ondersteuning (startersfaciliteit).
In 2019 kunnen bedrijven voor S&O-kosten en uitgaven fiscaal voordeel aanvragen via
de WBSO. Hiervoor gelden dezelfde voordeelpercentages als voor de S&O-loonkosten.
Hierbij hebt u de keuze uit twee opties:
I. Forfaitaire berekening van de kosten en uitgaven. Het forfait bedraagt € 10,- per
S&O uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per
S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Indien u voor het forfaitaire bedrag
kiest dan geldt deze keuze voor al uw aanvragen in het kalenderjaar. U kunt dan
geen werkelijke kosten en uitgaven meer aanvragen. Bij de forfaitaire benadering
hoeft u de kosten en uitgaven niet te onderbouwen;
II. Opgave van de werkelijke kosten en uitgaven. Hierbij telt u de daadwerkelijke
S&O kosten en uitgaven op bij de S&O loonsom. Indien de daadwerkelijke kosten
en uitgaven aanzienlijk hoger liggen dan het forfaitaire bedrag, is het raadzaam
om voor de opgave van de werkelijke kosten en uitgaven te kiezen. Bij deze
keuze dienen de kosten en uitgaven te worden onderbouwd met facturen en
betaalbewijzen. Indien u voor het opgeven van de werkelijke kosten en uitgaven
kiest dan kunt u dat kalenderjaar geen gebruik meer maken van het forfait; ook niet
wanneer de daadwerkelijke kosten en uitgaven minder zijn dan gedacht.
• WBSO voor 2 soorten projecten. Bedrijven en zelfstandigen kunnen in 2019 WBSO
aanvragen voor 2 soorten innovatieve projecten: technisch-wetenschappelijk
onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke
productieprocessen of programmatuur. Voor het uitvoeren van een analyse van de
technische haalbaarheid of technisch onderzoek kunt u in 2016 geen WBSO meer
aanvragen.
• Voordeelpercentages en –bedragen. Het WBSO-voordeel (de zogenoemde S&Oafdrachtvermindering) wordt per 2019 berekend over het totaal aan S&O-loonkosten,
plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven).
Er gelden in 2019 twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor
bedrijven. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per
jaar maken, is er een vaste aftrek. Er is extra fiscaal voordeel voor startende bedrijven
en zelfstandigen.
• Het begrip S&O-inhoudingsplichtige is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO is
gericht op het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door bedrijven
en niet door publieke kennisinstellingen.
• Het begrip programmatuur is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO bedoeld
is voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur en niet voor het
ontwerpen van nieuwe systemen.
Naast de WBSO bestaat er nog een andere fiscale steunmaatregel voor innovaties: de
Innovatiebox (voorheen Octrooibox).
De Innovatiebox verlaagt voor bedrijven de belastbare winst (vennootschapsbelasting) op
innovatieve producten en diensten.
WBSO kan worden aangevraagd door:
• ondernemers die hun werknemers speur- en ontwikkelingswerk laten verrichten
(S&O-inhoudingsplichtige);
• niet-ondernemers die S&O verrichten in opdracht en voor rekening van
een Nederlandse onderneming (bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling die
contractresearch verricht) (S&O-inhoudingsplichtige);
• zelfstandigen die zelf S&O verrichten (S&O-belastingplichtige).

Aanvragen en informatie
Er dient minstens 1 volledige
kalendermaand te liggen tussen de
WBSO-aanvraag en de start van de
S&O-werkzaamheden. Bijvoorbeeld:
een aanvraag die in december 2019
binnenkomt kan alleen gelden voor
S&O-werkzaamheden die starten vanaf
1 februari 2020.
De hierboven vermelde voorwaarde voor
bedrijven, dat er minstens 1 volledige
kalendermaand moet liggen tussen
aanvraag en de start van de S&Owerkzaamheden, geldt niet voor een
zelfstandige. Bijvoorbeeld: een aanvraag
die in december 2019 binnenkomt kan al
gelden voor S&O-werkzaamheden die
starten vanaf 1 januari 2019.
De Innovatiebox kan gedurende het
gehele jaar worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen worden ingediend
bij:
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
Informatie te verkrijgen bij:
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
T 038 455 35 53
http://www.rvo.nl
Belastingtelefoon
T 0800 0543 (gratis nummer)
http://www.belastingdienst.nl

Subsidiewijzer 2019
voor de apotheekbranche
Subsidiabel zijn de volgende activiteiten:
• Onderzoeksproject: een voor de ondernemer oorspronkelijke, planmatige activiteit,
gericht op het vermeerderen van technisch-wetenschappelijk inzicht; technischwetenschappelijk onderzoek (TWO) heeft tot doel een verklaring te zoeken voor een
verschijnsel, die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis. Met het
onderzoek wordt theoretische of praktische kennis gegenereerd.
• Ontwikkelingsproject: een creatieve systematische activiteit, die erop gericht is de
resultaten van eigen of andermans onderzoek te gebruiken om voor de ondernemer
technisch nieuwe producten, technisch nieuwe processen, of nieuwe systemen dan wel
wezenlijke onderdelen daarvan te ontwikkelen.
De bijdrage bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie
volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar:
• de bovengrens van de eerste schijf is € 350.000;
• het percentage van de 1e schijf is 32%;
• het percentage van de 1e schijf voor starters is 40%;
• het percentage van de 2e schijf blijft 16%;
• de aftrek voor zelfstandige is een vaste aftrek en bedraagt € 12.775;
• de aftrek voor zelfstandige starters bedraagt € 19.166.

Algemeen doel Innovatiebox
Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door
ondernemers.
De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox.
Ondernemers die belastingplichtig zijn onder de Wet op de vennootschapsbelasting (bv
of nv) kunnen alle winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten in een speciale
tariefbox binnen de vennootschapsbelasting laten onderbrengen en op verzoek belasten
tegen 7% in plaats van 19% (eerste schijf) of 25% (tweede schijf).
Voorwaarde is dat de ondernemer beschikt over een octrooi, een buitenlands patent of
een S&O-verklaring (vanuit de WBSO), gekregen voor een eigen innovatie (de wettelijke
term hiervoor is ‘immateriële activa’). Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde
plantenrassen worden als octrooi aangemerkt.
Voor de innovatiebox geldt een zogeheten boxdrempel. Dat wil zeggen dat de voordelen
die de innovatie of technologie oplevert (royalty’s, verkoopwinsten) pas laag belast zijn
als de ondernemer de voortbrengingskosten (de maakkosten van de eigen innovatie of
technologie) heeft ingelopen.
De ondernemer kan elk jaar beslissen of hij/zij gebruik gaat maken van de innovatiebox.
Ook kan hij/zij met de Belastingdienst afspraken maken over het bepalen van de winst die
in de innovatiebox valt.
De Belastingdienst stelt de in te lopen voortbrengingskosten tegelijk met de aanslag
definitief vast met een beschikking. Daarnaast kan er vanaf 2013 van een forfaitair tarief in
de innovatiebox gebruikt gemaakt worden. Dit forfaitaire tarief is geïntroduceerd om de
aanvraagprocedure te vereenvoudigen.
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Energie InvesteringsAftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van
duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.
De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van
relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken.
Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel.
EIA kan worden toegepast door ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn
voor inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VpB) en voor eigen rekening
een onderneming drijven. De vermindering kan alleen worden toegepast nadat de
belastingplichtige hiertoe een verklaring heeft gekregen.
Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden op de Energielijst 2019. De minimaal
vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen
is verruimd. Door deze verruiming komen meer investeringen voor EIA in aanmerking
waaronder meer innovatieve projecten met een langere terugverdientijd.
In aanmerking voor de aftrek komen de aanschaf- of voortbrengingskosten voor
investeringen met betrekking tot niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die in de
Energielijst zijn opgenomen. Het betreft:
• generiek omschreven bedrijfsmiddelen; de aanvrager kan aantonen dat deze
bedrijfsmiddelen voldoen aan de energieprestatie-eis (besparingsnorm);
• specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst; daarvan is
bewezen dat ze voldoen aan de betreffende besparingsnorm;
• investeringen die in de Energielijst als voorbeeld nader zijn omschreven als
bedrijfsmiddel; daarvan kan worden aangenomen dat deze voldoen aan de betreffende
besparingsnorm.
De investeringen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
• investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen;
• investeringen ten behoeve van energiebesparing bij processen;
• investeringen ten behoeve van energiebesparing in transportmiddelen;
• investeringen ten behoeve van het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
• investeringen ten behoeve van de energietransitie;
• energie-advies of een EPA-maatwerkadvies zoals vastgelegd in ISSO 75.2.
Het kan gaan om technische voorzieningen ten behoeve van energiebesparing op het
vlak van verbetering van de energie-efficiëntie, vermindering van de warmte- of koellast,
warmtehergebruik, efficiënte verlichting (LED) of verbetering van de energieprestatie. Bij het
toepassen van duurzame energie kan het gaan om zonne-energie, windenergie, waterkracht,
het benutten of opslaan van omgevingswarmte of het benutten van warmte.
Ook investeringen in energiebesparende maatregelen voor het verbeteren van de
energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen kunnen volledig in aanmerking komen
voor EIA. Voorwaarde is dat op het moment van melden van EIA moet zijn geïnvesteerd
in alle noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies, die voor het bereiken van de
minimaal vereiste energie prestatieverbetering noodzakelijk zijn.
Er geldt één aftrekpercentage, namelijk 45%, ongeacht de omvang van de investering. Het
bedrag aan investeringen moet minimaal € 2.500,- per kalenderjaar bedragen.
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie
maanden nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen. Bij financial lease moet de
gebruiker een aanvraag indienen, in geval van operational lease moet dit door de lessor
geschieden.
De termijn van drie maanden vangt aan:
• met betrekking tot verplichtingen: op het moment van aangaan van de verplichting (het
moment waarop voldoende bepaalbaar is wat er is overeengekomen en voor welke prijs);
• met betrekking tot voortbrengingskosten: na afloop van het kalenderkwartaal waarin de
kosten zijn gemaakt;
• bij ingebruikname in het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt: op het moment van
ingebruikname.
Er is sprake van een investering, indien een bedrijfsmiddel wordt besteld (het aangaan van
een betalingsverplichting tegenover een derde).

Aanvragen en informatie
Aanvragen Energie InvesteringsAftrek
(EIA):
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
Informatie te verkrijgen bij:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T 038 455 35 53
http://www.rvo.nl
Belastingtelefoon
T 0800 0543 (gratis nummer)
http://www.belastingdienst.nl
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Milieu-investeringsaftrek (MIA) en
afschrijving milieu-investeringsaftrek (Vamil)
Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de afschrijving milieuinvesteringsaftrek (Vamil) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
te stimuleren.
Bedrijfsmiddelen die aan de volgende milieuthema`s zijn gekoppeld komen in aanmerking
voor een investeringsaftrek:
• Thema-overstijgende milieu-innovatie;
• Circulaire economie;
• Voedselvoorziening en landbouwproductie;
• Mobiliteit;
• Klimaat en lucht;
• Ruimtegebruik;
• Bebouwde omgeving.

Aanvragen en informatie
Aanvragen kunnen digitaal worden
ingediend bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

Helpdesk MIA/VAMIL
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) - vestiging Zwolle
Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Er zijn drie categorieën te definiëren waaruit de aftrekpercentages afgeleid kunnen worden:
Nederland
• Categorie 1: deze categorie bestaat uit bedrijfsmiddelen die vrijwel uitsluitend in de
Postbus 10073
landbouw worden ingezet ter instandhouding of verbetering van het natuurlijke milieu
8000 GB Zwolle
of ter verbetering van het dierenwelzijn. Het aftrekpercentage bedraagt 36% en kan
Nederland
van de winst van het afgelopen kalanderjaar afgetrokken worden, waarin het middel is
Tel: +31 (0)88 602 34 80
aangeschaft.
E-mail: miavamil@rvo.nl
• Categorie 2: deze categorie bestaat uit bedrijfsmiddelen waarvan de snelle
marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is of de meerkosten ten
Belasting tel. ondernemers
opzichte van het alternatief groot zijn. Het aftrekpercentage bedraagt 27% en kan
Belastingdienst (variabel)
van de winst van het afgelopen kalanderjaar afgetrokken worden, waarin het middel is
variabel
aangeschaft
NEDERLAND
• Categorie 3: deze categorie heeft ten opzichte van de voornoemde categorie een
Tel: (0800) 04 43
minder effect op de verbetering van het milieu. Het aftrekpercentage bedraagt 13.5%
en kan van de winst van het afgelopen kalanderjaar afgetrokken worden, waarin het
middel is aangeschaft.
Daarnaast kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten
van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering
waarop het milieuadvies betrekking heeft.

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af
te schrijven. Als de code op de Milieulijst met een A, B, C of F begint, dan is willekeurige
afschrijving op het bedrijfsmiddel mogelijk. Het is mogelijk om 75% van de investering al in
het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% moet dan wel regulier afgeschreven
worden. Door het bedrijfsmiddel af te schrijven, wordt de fiscale winst verminderd.
Hieronder een uitleg van de codes uit de Milieulijst:
A = 27% MIA + 75% Vamil
B = 13,5% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 27 % MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + 75% Vamil
G = alleen 36% MIA
Link naar Milieulijst MIA en Vamil
Het investeringsbedrag moet minimaal € 2500 bedragen. Investeringen van meer dan
€ 25 miljoen zijn in principe uitgesloten (behalve als goedkeuring wordt verleend door de
Europese Commissie). De MIA is ook mogelijk voor investeringen op Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en de BES-eilanden.
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Opleidingen/stages in de zorg
Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II heeft tot doel het stimuleren van het
kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit
van de stagebegeleiding.
In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders die stageplaatsen voor opleidingen in
de zorg aanbieden.
Stageaanbieders zijn onderverdeeld in 7 categorieën (A t/m G), zoals vermeld in bijlagen
1 t/m 4 van de Subsidieregeling Stageplaatsen zorg II.
De subsidie bestaat uit een vergoeding van de begeleidingskosten (BOL, voltijds en
deeltijd opleiding hoger onderwijs) en loonkosten (BBL en duale opleiding hoger
onderwijs).
De subsidie wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor
zorgopleidingen en bedraagt per gerealiseerde stageplaats maximaal:
• € 1200 per gerealiseerde stageplaats voor categorie A, C en F;
• € 1500 per gerealiseerde stageplaats voor categorieën B, D, E en F;
• € 1800 per gerealiseerde stageplaats wat betreft categorie C, € 2500 per gerealiseerde
stageplaats wat betreft categorie D, € 1300 per gerealiseerde stageplaats wat betreft
categorie E, F en G.
• € 1000 per gerealiseerde stageplaats voor categorie F, € 1200 per gerealiseerde
stageplaats voor categorie G.

Voorwaarden / restricties
Een stageaanbieder kan jaarlijks een aanvraag indienen voor gerealiseerde stageplaatsen.
Tenzij de stageaanbieder bij de aanvraag een ander aantal gerealiseerde stageplaatsen
opgeeft, wordt het aantal gerealiseerde stageplaatsen, afhankelijk van de zorgopleiding,
ontleend aan hetzij het basisregister onderwijs dan wel aan gegevens die zijn verstrekt
door de instelling die de zorgopleiding geeft.
De stageaanbieder doet zo spoedig mogelijk schriftelijk melding van omstandigheden die
van belang kunnen zijn voor een beslissing tot vaststelling, wijziging of intrekking van de
subsidie.

Informatie en aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen na afloop van het
desbetreffende studiejaar tot en met 1
oktober (ontvangstdatum) met behulp
van een aanvraagformulier worden
ingediend bij het ministerie van VWS.
De meeste stageaanbieders ontvangen
hiervoor een aanvraagformulier.
Informatie te verkrijgen bij:
Algemeen (Financieel en Personeel
Beheer)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS)
Postbus 16006
2500 BA ‘S-GRAVENHAGE
Tel: +31 (0)70 340 58 89
Fax: +31 (0)70 340 50 88
www.stagefonds.nl
Stagefonds@minvws.nl
070 340 55 66
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SectorplanPlus Zorg & Welzijn
Het doel van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn is om een extra impuls te geven
aan opleidingstrajecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde
werknemers of opscholing van kwalificerende scholing.
Subsidies op basis van het SectorplanPlus zijn in de periode van 2017-2021
beschikbaar via de bij Regioplus aangesloten regionale werkgeversorganisatie.
In aanmerking voor subsidie komen werkgevers(arbeidsorganisaties) actief in de sector
zorg en welzijn, waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk worden bekostigd door
de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de
Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Het is slechts toegestaan om voor één
onderneming uit een groep deel te nemen aan he SectorplanPlus.

Voorwaarden
De deelnemers aan opleidingsactiviteiten van het SectorplanPlus zijn werknemers in zorg
gebonden functies die vallen onder de volgende categorieën:
• werknemers die nieuw instromen (nieuwe instroom);
• werknemers die met ontslag worden bedreigd (met ontslag bedreigde werknemers);
• werknemers die via een kwalificerende opleiding worden opgeschoold om ruimte te
creëren voor nieuwe instroom (opscholing);
• werknemers die worden opgeleid tot praktijkbegeleider/ -ondersteuner om de nieuwe
instroom te kunnen begeleiden.
De activiteiten die vanuit het SectoplanPlus in aanmerking komen, zijn:
• A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
• B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo-duaal;
• C1. Beroepsopleidingen, anders dan A en B;
• C2. Training en Opleiding: Lang (minimaal 128 uur);
• C3. Oriëntatiebaan;
• D. Training en ontwikkeling: middellang (40 uur tot 128 uur);
• E. Training en ontwikkeling: kortdurend (minimaal 3 uur tot 4 uur).
Voor deelnemers aan kwalificerend onderwijs onder activiteit A en B geldt: een minimale
deelname van zes maanden. Een werknemer onder activiteit A en B moet tevens minimaal
een aanstelling hebben van 24 uur per week om voor subsidie in aanmerking te komen.
Werknemers in een beroepsopleiding (BBL en hbo-duaal) met een dienstverband van
minder dan 24 uur per week komen in aanmerking voor subsidie onder activiteit C. Net als
de trajecten BBL derde leerweg, hbo-deeltijd en associate degree.
De subsidie bedraagt maximaal 50% (60% voor middelgrote ondernemingen en 70% voor
kleine ondernemingen) van de subsidiabele kosten tot een maximaal subsidiebedrag van
€ 2 miljoen per organisatie per tijdvak.
Voor kwalificerend onderwijs (activiteiten A en B) geldt: een minimale deelname van zes
maanden met een maximale bijdrage van € 5.000 voor een periode van maximaal twee
jaar. De subsidie wordt per deelnemers toegerekend op basis van de werkelijke deelname
gedurende de looptijd van het opleidingstraject in de betreffende tranche. De subsidie
voor activiteit A en B is ter dekking van een deel van de loonkosten van de deelnemer.
Voor de overige activiteiten ( C, D en E) is sprake van subsidie op basis van daadwerkelijke
gemaakte subsidiabele kosten. De maximale vergoedingen zijn € 2.000 (activiteit C),
€ 750 (activiteit D) en € 250 (activiteit E) per traject. De in aanmerking komende kosten zijn
verletkosten van de deelnemer, loonkosten van de interne docent en externe kosten van
opleidingsleveranciers.

Informatie en aanvraagprocedure
Aanvragen voor het 4e tijdvak kunnen
eind 2019 worden ingediend. Aanvragen
kunnen worden ingediend via:
www.sectorplanplus.nl
Informatie te verkrijgen bij:
Stichting RegioPlus
Gebouw De Leeuwenhoek
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetemeer
Nederland
Tel: +31 (0)79 323 03 19
E-mail: info@sectorplanplus.nl
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Op duurzame inzetbaarheid gerichte maatregelen
Duurzame Inzetbaarheid algemeen (ESF 2014-2020)
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om
werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor
eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het thema duurzame inzetbaarheid
richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzaam
inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent
en productief aan het werk kunnen zijn.
Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf,
dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van
duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren
aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van
indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande
thema’s of activiteiten:
• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het
terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de
niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele
ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar
ondernemerschap;
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel
arbeidstijdenmanagement.
Bovengenoemde thema’s zijn subsidiabel voor de projecten van 2019. Het is mogelijk dat
de thema’s worden aangepast voor de nieuwe periode.
In aanmerking komen alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van
€ 12.500. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde
adviseur bepaald op maximaal € 100,– exclusief btw.
Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk
gerealiseerde uren voor ten minste een van onderstaande activiteiten:
a. het opstellen van een advies met een implementatieplan;
b. het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Aanvragen
Per aanvrager wordt slechts één ESFsubsidieaanvraag in behandeling
genomen. Aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst. Bij
overschrijding van het subsidieplafond
zal door middel van loting de
volgorde worden vastgesteld, waarin
de ontvangen subsidieaanvragen
worden afgehandeld. Aanvragen
kunnen vanaf 8 april 2019, 09:00, tot
en met 12 april 2019, 17:00, worden
ingediend. Aanvragen kunnen tijdens de
aanvraagperiode worden ingediend bij
Uitvoering Van Beleid (het voormalige
Agentschap SZW).
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Op arbeidsparticipatie gerichte maatregelen
UWV-regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van
mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten, jongeren en
ouderen.
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen
ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en
gehandicapten, jongeren en ouderen.

Algemene regelingen
• No-riskpolis: Compensatie voor het loon dat werkgevers doorbetalen als de
gedeeltelijk arbeidsgeschikte binnen vijf jaar na de WIA-keuring ziek wordt.
• Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap: neemt u iemand met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst? Dan kunt u een mobiliteitsbonus krijgen.
Met een mobiliteitsbonus kunt u maximaal drie jaar achter elkaar een premiekorting
van € 7000 per jaar krijgen. Verdient iemand met een Wajonguitkering in uw bedrijf
minder dan het minimumloon en ontvangt u ook loondispensatie? Dan is de maximale
premiekorting € 3.500 per jaar.
• Proefplaatsing: Werkgevers die twijfelen aan het succes van de terugkeer van de
gedeeltelijk arbeidsgeschikte in het arbeidsproces, kunnen van het UWV toestemming
krijgen de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een proefplaats aan te bieden voor maximaal
twee maanden. Tijdens deze maanden werkt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte
onbetaald op proef en gaat zijn of haar uitkering gewoon door. Om van het UWV
toestemming te krijgen voor een proefplaatsing moet er reëel uitzicht zijn op werk met
hetzelfde aantal of meer uren dan de proefplaatsing en voor ten minste zes maanden.
• Jobcoach: Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of
handicap naar of in een baan. De werknemers krijgen een persoonlijk trainings- of
inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd
programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.
• Subsidie voor aanpassingen in uw apotheek: een werknemer met een beperking
brengt soms kosten met zich mee. U kunt subsidie krijgen voor aanpassingen in uw
bedrijf. Bijvoorbeeld voor een passende werkplek. Of een aangepaste balie. U krijgt
deze subsidie als u de werknemer minstens zes maanden in dienst neemt. U vindt het
formulier Aanvraag subsidie voorziening werkgever op uwv.nl.
• Minder loon Wajonger (loondispensatie): Als de prestatie van de gedeeltelijk
arbeidsgeschikte werknemer niet in verhouding staat tot het loon dat de werkgever
moet betalen, heeft de werkgever recht op loondispensatie. Loondispensatie geldt
alleen voor mensen met een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering en voor personen onder
de 18 jaar met beperkingen, en heeft alleen betrekking op het wettelijk minimumloon.

Extra regelingen voor oudere of jonge werknemers
• Mobiliteitsbonus voor 56-plussers: Een premiekorting voor het in dienst nemen
van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder. Met een mobiliteitsbonus kunt u
maximaal drie jaar achter elkaar een premiekorting van € 7.000 per jaar krijgen.
• Scholingsvoucher voor 50-plussers: Subsidie voor een opleiding van een nieuwe
werkloze werknemer van 50 jaar of ouder. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000
(inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.
• Plaatsingsfee voor intermediair: Subsidie voor een intermediair (bijvoorbeeld een
uitzendbureau of een re-integratiebureau) die een werkzoekende van 50 jaar of ouder
heeft begeleid naar een nieuwe baan. Hierbij geldt: hoe langer het dienstverband,
hoe hoger de plaatsingsfee. Blijft de werknemer 3 maanden in dienst? Dan is de
plaatsingsfee € 300. Is de werknemer 6 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst
via dezelfde intermediair? Dan kunt u als intermediair een vervolgaanvraag doen voor
een extra plaatsingsfee van € 700.
Is de werknemer 12 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde
intermediair? Dan kunt u als intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een
plaatsingsfee van € 500.
• Premiekorting voor een jongere werknemer: Een premiekorting voor het in dienst
nemen van een werknemer met een WW- of bijstandsuitkering die tussen de 18 en 26
jaar oud is. U krijgt een premiekorting van € 3.500 per jaar per jongere werknemer. De
premiekorting geldt voor de duur van het arbeidscontract, maar maximaal 2 jaar.

Informatie en aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen worden ingediend
bij het UWV. Premiekorting kan een
werkgever echter zelf toepassen bij
zijn belastingaanvraag.
Informatie te verkrijgen bij:
Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen
T 0900 92 95
www.uwv.nl
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• Lage inkomensvoordeel: een compensatie voor de werkgever voor het in dienst
hebben van een werknemer die over al zijn verloonde uren (minimaal 1248) minimaal
100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdient.
–– Een tegemoetkoming van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2000
per werknemer per kalenderjaar voor werknemers die minimaal € 9,82 en maximaal
€ 10,81 bruto per uur verdienen.
–– Een tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000
per werknemer per jaar voor werknemers die meer dan € 10,81 en maximaal € 12,29
bruto per uur verdienen.
• Jeugd lage inkomensvoordeel: een compensatie voor de verhoging van het wettelijk
minimumjeugdloon voor jonge werknemers. De werknemer is verzekerd voor de
werknemersverzekering, heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk
minimumjeugdloon en is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.
• Loonkostenvoordeel oudere werknemer: een loonkostenvoordeel indien een
werknemer in de maand voorafgaand aan indiensttreding een uitkering ontvangt en
56 jaar of ouder is. Loonkostenvoordeel € 6.000 per jaar per werknemer (€ 3,05 per
verloond uur) 36 uren per week, maximaal 3 jaren. Part-timers evenredig minder.
• Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer: een loonkostenvoordeel
indien een werknemer in de maand voorafgaand aan indiensttreding WIA, WAO, WAZ
of Wajong-uitkering van het UWV ontvangt. Loonkostenvoordeel € 6000 per jaar per
werknemer (€ 3,05 per verloond uur) 36 uren per week, maximaal 3 jaren. Part-timers
evenredig minder.
• Loonkostenvoordeel banenafspraak: een loonkostenvoordeel indien een werknemer
in de maand voorafgaand aan indiensttreding een uitkering of arbeidsondersteuning
krachtens de Particiaptiewet van een Gemeente heeft ontvangen.
Loonkostenvoordeel € 2.000 per jaar per werknemer (1,01 per verloond uur) bij 36 uren
per week, maximaal 3 jaren. Part-timers evenredig minder.
• Loonkostenvoordeel herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer: het
herplaatsen van arbeidsongeschikte werknemer met WIA, WAO of WAZ-uitkering
of een werknemer die op 29 december 2015 een WAO- of WAZ-uitkering ontving.
Premiekorting € 6.000 per jaar per werknemer (€ 3,05 per verloond uur), maximaal 1
jaar. Part-timers evenredig minder.
Zieken en gehandicapten die (gaan) werken, kunnen gebruik maken van de volgende
regelingen/voorziening:
• jobcoach: een jobcoach helpt bij het inwerken of maakt een persoonlijk
trainingsprogramma om het werk te leren;
• vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten:
vergoeding voor hulp of begeleiding bij bepaalde taken die iemand door zijn handicap
niet goed zelf kan doen;
• vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen: vergoeding voor bepaalde
voorzieningen op een (toekomstige) werkplek;
• vergoeding voor vervoer: vergoeding voor het reizen naar het werk en/of eventuele
aanpassingen aan fiets of auto;
• scholingsvoucher: subsidie voor een opleiding;
• Inkomenssuppletie (voor personen die een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
hebben): een aanvullende uitkering voor iemand die een baan in loondienst heeft
gevonden voor ten minste zes maanden en daarin minder verdient dan hij volgens het
UWV zou kunnen verdienen.
Voor zieken en gehandicapten die een eigen bedrijf starten, gelden de volgende
regelingen/voorzieningen:
• vergoeding voor begeleiding tijdens en na de start;
• vergoeding voor aanpassingen op en rond een werkplek;
• vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten;
• vergoeding voor vervoer;
• krediet om een eigen bedrijf te starten: een voorbereidingskrediet en/of
starterskrediet;
• inkomenssuppletie.

Koppeling en toepassing in de sector openbare apotheken
Uit cijfers van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) blijkt dat er honderden
gedeeltelijk arbeidsgeschikten onder de apotheekmedewerkers zijn. Deze regeling
stimuleert de re-integratie van deze groep medewerkers.
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Subsidieregeling ‘Tel mee met taal’
Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden in Nederland kunnen
gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Tel mee met taal’ om laag-taalvaardige
medewerkers taalscholing aan te bieden. Deze regeling vanuit de ministeries van
SZW, OCW en VWS heeft als doel om een extra impuls te geven aan het bestrijden van
laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan.
Projecten die de taalvaardigheid van werknemers of uitzendkrachten verbeteren komen
in aanmerking voor de subsidie ‘Tel mee met taal’. Het gaat daarbij om taalbeheersing op
de werkvloer zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Naast deze vaardigheden kunnen
projecten die rekenvaardigheden en digitale vaardigheden verbeteren ook in aanmerking
komen.

Doelgroep/voorwaarden/restricties
De doelgroep bestaat uit werknemers of uitzendkrachten die de Nederlandse taal, of één of
meer taalvaardigheden, beheersen op het referentieniveau 2F of lager. Daarnaast dienen de
werknemers gedurende het gehele opleidingstraject in dienst te zijn bij de werkgever.
Het opleidingstraject bestaat uit maximaal 12 maanden en minimaal 30 contacturen.
Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of
cursistengroepen tegelijk.
Een subsidieaanvraag voor werkgevers bestaat onder andere uit een activiteitenplan met
een beschrijving van het opleidingstraject en de doelstellingen van de opleiding, evenals een
begroting van het project.

Vergoeding/bijdrage
De subsidie bedraagt 67% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van
€ 200.000. De vergoeding per deelnemer aan het opleidingstraject bedraagt maximaal
€ 1.500.

Koppeling en toepassing in de sector openbare apotheken
Voor apotheken die werknemers in dienst hebben of in dienst willen nemen die de
Nederlandse taal willen verbeteren.

Informatie en aanvraagprocedure
In het voorjaar van 2019 wordt de nieuwe
aanvraagronde bekend gemaakt.
De aanvraag kan ingediend worden
middels een aanvraagformulier op de
website telmeemettaal
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Stichting Instituut GAK
Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidies aan projecten op terreinen
op sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Projecten moeten een
duidelijke relatie hebben met bevordering van arbeidsparticipatie in Nederland.

Voorwaarden
• Het project heeft een duidelijke relatie met de bevordering van de
arbeidsmarktparticipatie in Nederland.
• De aanvrager kan aantonen of aannemelijk maken dat het project in een behoefte
voorziet en vernieuwend is.
• Voor het project zijn geen reguliere budgetten beschikbaar (bijvoorbeeld reintegratieactiviteiten).
• De aanvrager is een rechtspersoon.

Vergoeding/bijdrage
De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen en informatie
Aanvragen kunnen doorlopend met
behulp van een aanvraagformulier
worden ingediend bij de Stichting
Instituut Gak. Zes keer per jaar worden
aanvragen beoordeeld door het
stichtingsbestuur.
Voor meer informatie over deze
subsidieregeling, kunt u contact
opnemen met:
Stichting Instituut GAK
‘s-Gravelandseweg 49
1217 EH Hilversum
Nederland
Tel: +31 (0)35 625 90 40
Fax: +31 (0)35 625 90 49
E-mail: info@instituutgak.nl
www.instituutgak.nl
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Deel B - Overige regelingen
• Stichting Johannes Henricus Regenbogenleen
• Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en
bedrijfsovervallen
• Suzanne Hovinga Stichting
• Farmaceutische ANZ-dienstverlening
• Regeling onverzekerbare vreemdelingen
• Op innovatie gerichte subsidies
–– MKB innovatiestimulering regio en topsectoren

Informatie en aanvraagprocedure

Stichting Johannes Henricus Regenbogenleen
Het doel van de Stichting Johannes Henricus Regenbogenleen is het financieel
ondersteunen van onbemiddelde studenten die in opleiding zijn voor arts of
apotheker.
Studenten die afstammen van Friese (groot)ouders komen in aanmerking voor
subsidie. In bijzondere gevallen kan het stichtingsbestuur hiervan afwijken.
De hoogte van de bijdrage verschilt per geval. Vervolgaanvragen hebben voorrang.

Doelgroep
Studenten in opleiding voor arts of apotheker.

Voorwaarden/restricties
Er zijn geen aanvullende voorwaarden of restricties.

Vergoeding/bijdrage
De hoogte van de bijdrage verschilt per geval.

Koppeling en toepassing in de sector openbare apotheken
Eventueel interessant voor studenten in opleiding voor arts of apotheker.

Aanvragen kunnen worden ingediend
bij de Stichting Johannes Henricus
Regenbogenleen.
Informatie te verkrijgen bij:
Stichting Johannes Henricus
Regenbogenleen
Postbus 1
8730 AA Wommels
T 0515 33 44 61
E-mail: l.scarse@littenseradiel.nl
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Tijdelijke beleidsregels stimulering
preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
Het doel van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woningen bedrijfsovervallen is te stimuleren dat bewoners of bedrijven die in de periode van
1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 zijn overvallen, maatregelen nemen die
erop gericht zijn te voorkomen dat hun woning of bedrijf opnieuw wordt overvallen.
Deze beleidsregels zijn een aanvulling op de Regeling veiligheid kleine bedrijven. Beide
regelingen mogen gecumuleerd worden. Subsidie kan worden verleend voor maatregelen
die erop gericht zijn om te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd.
Bewoners van een woning, eigenaren van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging
van een bedrijf komen in aanmerking voor een subsidie als er in de periode van 1 januari
2016 tot en met 31 december 2018 een overval bij hen is gepleegd. De subsidie bedraagt
maximaal € 1.000.

Voorwaarden
•
•
•
•

Bij de overval is geweld gebruikt of met geweld gedreigd.
U heeft aangifte gedaan van de overval.
U kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte.
U heeft na de overval beveiligingsmaatregelen aangeschaft ter voorkoming van
eventuele nieuwe overvallen.
• U kunt dit met een factuur of betalingsbewijs aantonen.

Aanvragen en informatie
Aanvragen kunnen tot en met 30 juni
2019 schriftelijk worden ingediend
bij de Commissie Schadefonds
Geweldsmisdrijven via
www.schadefonds.nl.
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Suzanne Hovinga Stichting
Het doel van de Suzanne Hovinga Stichting (SUHS) is het stimuleren van jongeren
om activiteiten te ontplooien op het gebied van biofarmaceutische en biomedische
wetenschappen, natuur- en milieubescherming en cultuur.
De stichting ondersteunt diverse activiteiten:
• Wetenschap: het bevorderen van de universitaire studies Bio-Farmaceutische
Wetenschappen (BFW) in Leiden en Biomedische Wetenschappen (BMW, Medische
Biologie) in Utrecht. Daarnaast financiert de stichting activiteiten van studenten BFW
of BMW;
• Natuur en milieu: het stimuleren van jongeren om projecten te ontwikkelen op het
gebied van milieu- en natuurbescherming;
• Cultuur: het stimuleren van de interesse van jongeren (± 5 - 25 jaar) voor literatuur,
klassieke muziek en beeldende kunst.

Voorwaarden
• Het eerste beoordelingscriterium is of het project past binnen de wetenschap-/natuuren milieu-/cultuurdoelstelling van de stichting, waarbij de voorkeur uitgaat naar
kleinschalige projecten met een maximale begroting van € 25.000.
• Projecten en activiteiten voor natuur en milieu en cultuur moeten binnen Nederland
plaatsvinden.
• Vervolgens wordt de voorkeur gegeven aan projecten met de hoogste
kwaliteit, rekening houdend met een zekere spreiding over de onderscheiden
aandachtsgebieden.
• Wanneer tussen projecten van gelijke kwaliteit moet worden gekozen wordt de
voorkeur gegeven aan projecten van niet-confessionele organisaties.

Bijdrage
• De bijdrage verschilt per geval.
• Voor culturele projecten is jaarlijks circa € 1900 beschikbaar.
• Voor projecten op het gebied van natuur en milieu is jaarlijks ongeveer € 1.900
beschikbaar.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend bij
de Suzanne Hovinga Stichting.
Voor meer informatie over deze
subsidieregeling, kunt u contact
opnemen met:
Suzanne Hovinga Stichting
Ank van der Moerstraat 18
2331 HS Leiden
Nederland
E-mail: info@suzannehovingastichting.nl
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Farmaceutische ANZ-dienstverlening
Het doel van deze subsidie is om de ANZ-zorg voor alle patiënten betaalbaar
te maken. Deze kosten vallen namelijk onder het verplichte eigen risico van de
verzekerde.

Voorwaarden
Apothekers met een tarief voor ANZ-dienstverlening boven de €45 (incl. btw) per
terhandstelling van een geneesmiddel komen mogelijk in aanmerking voor subsidie,
indien de apotheker:
• een tarief boven de € 45 (incl. BTW) vraagt per terhandstelling voor Avond-, Nacht- en
Zondagzorg;
• of een flat free tarief vraagt boven de € 45 (incl. BTW) per terhandstelling voor Avond-,
Nacht- en Weekendzorg (ANW);
• de dienstverlening moet starten in de avond, nacht, op zondag (ANZ) of in het
weekend (ANW) tussen 18:00 uur en 08:00 uur van de opvolgende dag, of tussen 08:00
uur en 18:00 uur op zondag (ANZ), in het weekend (ANW) of op een erkende feestdag.

Aanvragen

Hoogte subsidie

Link aanvraagformulier

Het meerdere boven € 45 van het tarief per terhandstelling komt in aanmerking voor
subsidie. U ontvangt maandelijks een voorschot op de verleende subsidie. Het bedrag van
de subsidieverlening kan worden bijgesteld aan de hand van de daadwerkelijke tarieven
zodra deze bekend zijn.
De praktijkkosten die een apotheek gedurende ANZ-uren maakt komen in aanmerking
voor subsidie, zoals personeelskosten, kosten van waarneming, huisvestingskosten,
afschrijvingen, ICT-kosten en auto- en bezorgkosten.

Verplichtingen
Bij uw aanvraag neemt u de verplichting op zich tot het verrichten van een dienst van
algemeen economisch belang (DAEB) voor het verlenen van farmaceutische ANZ- of
ANW-zorg.
Voor verleende subsidies over 2018 hoger dan € 25.000 gelden de volgende
verplichtingen:
• Voor het verkrijgen van een maximale steun van € 500.000 over drie belastingjaren
ondertekent u een de-minimisverklaring.
• Als u tussentijds minder terhandstellingen verwacht en u kunt de hogere kosten per
terhandstelling niet opvangen binnen uw exploitatie, dan vraagt u een herziening van
de subsidie aan. Dit kunt u per post doen.

De aanvraagperiode voor een subsidie
hoger dan € 25.000 is gesloten. Wel kunt
u nog aanvragen indienen tot een bedrag
van € 25.000. Voor het subsidiejaar 2018
kan dit tot uiterlijk 3 juni 2019.

Informatie
Voor meer informatie over deze
subsidieregeling, kunt u contact
opnemen met:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS)
Parnassusplein 5
2511 VX ‘S-GRAVENHAGE
NEDERLAND
Postbus 20350
2500 EJ ‘S-GRAVENHAGE
Tel: +31 (0)70 340 79 11
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Regeling onverzekerbare vreemdelingen
Als zorgverlener van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare
vreemdelingen) kan er in bepaalde gevallen een bijdrage worden aangevraagd bij het
CAK. Deze bijdrage heeft betrekking op de kosten van medische zorg die aan hen is
verleend.
Dit kan alleen als deze mensen de kosten van voor de zorg niet (helemaal) zelf kunnen
betalen.

Voorwaarden
Er kan bij het CAK worden gedeclareerd als er aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• U bent zorgverlener.
• De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgvervekeringswet of onder de
aanspraken van de Wet langdurige zorg.
• Er is geconcludeerd dat medische zorg noodzakelijk is.
• Er is sprake van een (gedeeltelijke) onbetaalde rekening, die niet door of namens de
patiënt kan worden betaald.
• De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.
Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:
• Illegaal in Nederland verblijft.
• Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend.
• Bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag
voor een reguliere verblijfsvergunning.
De regeling geldt niet voor:
• asielzoekers die verzekerd zijn via het COA;
• Nederlanders;
• inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten;
• EU-onderdanen;
• inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Apotheken
Alleen gecontracteerde apotheken kunnen een beroep doen op de regeling
onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht en/of weekend) kan een
niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek.
Deze kan de kosten via Clearing House Apothekers declareren. In alle gevallen moet de
apotheek de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen.

Aanvragen en informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het CAK
T 088-7114888
W www.hetcak.nl
Lijst van de gecontracteerde apotheken

Innovatie gerichte subsidies
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MKB innovatiestimulering regio en topsectoren
Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren
dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding,
binnen de topsectoren.
Op basis van de regeling worden de volgende subsidies verstrekt:
• Subsidie voor netwerkactiviteiten;
• Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars;
• MIT-haalbaarheidsprojecten;
• MIT-kennisvouchers;
• MIT-innovatie-adviesprojecten;
• Hooggekwalificeerd personeel;
• MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Subsidie voor netwerkactiviteiten
Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door derden laten uitvoeren van
netwerkactiviteiten ten behoeve van mkb-ondernemers. Onder netwerkactiviteiten
worden verstaan: het (laten) organiseren van bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten en
masterclasses met als doel ondernemers meer en/of beter te laten innoveren en/of meer
ondernemers aan te zetten tot innoveren door hen samen te brengen (matchmakingactiviteiten), hen te laten delen in ontwikkelde kennis (kennisvalorisatie) en/of hen aan te
zetten tot het ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten.
Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan € 25.000 wordt de subsidie ambtshalve
vastgesteld. Per € 1.000 subsidie neemt minstens één mkb-ondernemer deel aan de
netwerkactiviteiten.

Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars
Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door innovatiemakelaars laten leveren
van innovatieadviesdiensten aan mkb-ondernemers. Innovatiemakelaars kunnen
ingeschakeld worden om mkb-ondernemers in contact te brengen met andere
bedrijven, kennisinstellingen en/of samenwerkingsverbanden en om mkb-ondernemers
te ondersteunen bij vraagarticulatie, het innovatieproces en het ontwikkelen van een
business case.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van
€ 10.000 per mkb-onderneming waaraan de innovatieadviesdiensten zijn geleverd over
een periode van maximaal één jaar.

MIT-haalbaarheidsprojecten
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming voor het uitvoeren van een MIThaalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie,
of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of
industrieel onderzoek.
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van
€ 25.000 per haalbaarheidsproject. De verwachting is dat in 2019 het maximumbedrag
naar € 20.000 wordt teruggebracht. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit
experimentele ontwikkeling, bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor
dat deel van het project.

MIT-kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MITkennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen
aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden
besteed bij een kennisinstelling.
Een MIT-kennisoverdrachtsproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit
bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden
van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan
van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten,
productieprocessen of diensten.

Aanvragen en informatie
Aanvragen in het kader van het nationale
vangnet kunnen worden ingediend van:
• Er kan doorlopend aangevraagd
worden (innovatienetwerken,
innovatiemakelaars);
• 9 april 2019, 9.00 tot en met
10 september 2019, 17.00
(onder voorbehoud) (MIThaalbaarheidsprojecten, MITkennisvouchers);
• 11 juni 2019, 9.00 uur tot en met 10
september 2019, 17.00 uur (MIT-R&Dsamenwerkingsprojecten).
Aanvragen in het kader van MIT-R&Dsamenwerkingsprojecten worden
gerangschikt. Alle overige aanvragen
worden op volgorde van binnenkomst
toegekend.
Voor meer informatie over deze
subsidieregeling, kunt u contact
opnemen met:
Mkb-innovatiestimulering (MIT)
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) - vestiging Den Haag
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Nederland
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
Tel: +31 (0)88 602 51 14
E-mail: mit@rvo.nl

Subsidiewijzer 2019
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De MIT-kennisvoucher heeft een waarde van maximaal € 3.750 en wordt aan een mkbondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan
de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland
verricht.

Hooggekwalificeerd personeel
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of
grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.
Aan een mkb-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één
jaar subsidie verleend tot een maximum van € 50.000. De subsidie bedraagt maximaal
€ 50.000 per subsidieontvanger per jaar. De mkb-ondernemer kan maximaal drie jaar
gebruik maken van de regeling.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat
een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel
onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) wordt uitgevoerd
door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkbondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €
350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het
samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Aanvraagprocedure
Om de MKB Innovatiestimulering Topsectoren te versterken zijn de subsidiebudgetten
van Rijk en provincies gebundeld. De landelijke subsidieregeling voor MIT-projecten is een
vangnet: als een subsidieaanvraag die bij de provincie wordt ingediend, door de provincie
zou moeten worden afgewezen omdat het project valt onder een MIT-programma of
-plan, dat in die provincie geen prioriteit heeft, of omdat het een bovenregionaal MITR&D-samenwerkingsproject betreft, wordt de aanvraag naar RVO doorgestuurd.
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Bijlage 1 - Adressen
Sectorfonds
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA)
Postbus 219
3430 AE Nieuwegein
Bezoekadres:
Fultonbaan 22
3439 NE Nieuwegein
T 030 600 85 20
F 030 600 85 30
E sba@sbaweb.nl
W http://www.sbaweb.nl

Ministeries/overheidsorganen
• Ministerie van SZW
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
T 0800 8051 (gratis informatienummer)
• Uitvoering Van Beleid
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Tel: +31 (0)70 315 20 00
E-mail: redactieUVB@minszw.nl
• Ministerie van SZW
Agentschap SZW
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
T 070 315 20 00
F 070 315 21 00
E webbeheer@agentschapszw.nl
• Ministerie van Economische Zaken
Agentschap NL Den Haag
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
T 070 373 50 00
F 070 373 51 00
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Sittard
Postbus 17, 6130 AA Sittard
T 046 420 22 02
F 046 452 82 60
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Utrecht
Postbus 8242, 3503 RE Utrecht
T 030 239 34 93
F 030 231 64 91
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zwolle
Postbus 10073, 8000 GB Zwolle
T 038 455 35 53
F 038 454 02 25
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - vestiging
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Nederland
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
Tel: +31 (0)88 602 51 14
E-mail: mit@rvo.nl

• Ministerie van Financiën
Voorlichting & Communicatie
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
T 070 342 80 00
T 0800 8051 (gratis informatienummer)
F 070 342 79 00
• Belastingtelefoon
T 0800 0543 (gratis nummer)
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 340 79 11

Uitvoeringsinstellingen sociale verzekering
• Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
T 0900 92 95
• Het CAK
T 088-7114888
W https://www.hetcak.nl

Overige adressen
• Stichting Johannes Henricus Regenbogenleen
Postbus 1
8730 AA Wommels
T 0515 33 44 61
• Stichting Instituut GAK
‘s-Gravelandseweg 49
1217 EH Hilversum
Nederland
Tel: +31 (0)35 625 90 40
E-mail: info@instituutgak.nl
• Suzanne Hovinga Stichting
Ank van der Moerstraat 18
2331 HS Leiden
Nederland
• Stichting RegioPlus
Gebouw De Leeuwenhoek
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetemeer
Nederland
Tel: +31 (0)79 323 03 19
E-mail: info@sectorplanplus.nl
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Bijlage 2 - Websites
Vacaturebanken

Aan universiteiten gelieerde onderzoeksinstituten

• De vacaturebank voor de apotheekbranche
http://www.apotheekwerk.nl
• Apotheekmedewerkers
http://www.optimafarma.nl
• PW-vacatures
http://www.bw.nl/pw
• VJA vacaturebank voor apothekers
http://www.farmavacaturebank.nl
–– Jobnews
http://www.jobnews.nl
–– Ziekenhuizen
http://www.academictransfer.nl
–– Internetvacaturebank voor de gezondheidszorg
http://www.medjob.nl

• ITS Nijmegen
http://www.its.kun.nl
• IVA Tilburg
http://www.iva-tilburg.nl
• UVA, AIAS (Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies,
kenniscentrum op het gebied van arbeid)
http://www.uva-aias.net
• Universiteit Groningen
http://www.rug.nl/Corporate/onderzoek

Onderwijs en opleiding
• Opleiding V&V
http://www.gobnet.nl
• Alles wat u wilt weten over het hoger beroepsonderwijs,
gegeven aan hogescholen
http://www.hbo-raad.nl
• Informatie hogescholen
http://www.b9.nl/hogescholen/index.htm
• Informatie universiteiten
http://www.b9.nl/universiteiten/index.htm
• Overzicht Regionale opleidingscentra
http://www.roc.nl
• Kenniscentrum, over virtueel leren en ICT
http://www.cibit.nl
• Beroepsonderwijs
http://www.kennisnet.nl/mbo.html
• Carrièrestart
http://www.carrierestart.nl

Overige
Ministeries en overheid
• Links naar ministeries
http://almanak.overheid.nl/categorie/45/Ministeries/

Onderzoeksbureaus
• Regioplan
http://www.regioplan.nl
• Research voor beleid
http://www.research.nl/
• Prismant
http://www.prismant.nl
• Instituut Nyfer/Nyenrode
http://www.nyfer.nl
• NIVEL/Nederlands instituut voor Onderzoek van de eerstelijns
gezondheidszorg
http://www.nivel.nl
• Sociaal-Cultureel planbureau (SCP)
http://www.scp.nl
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
http://www.cbs.nl
• Centraal Planbureau (CPB)
http://www.cpb.nl
• Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
http://www.aps.nl

Politiek
• Het parlement
http://www.parlement.nl
• De overheid
http://www.overheid.nl

Sites over regelingen en subsidies
Algemeen
• Wet- en regelgeving op internet
http://www.wetwegwijzer.nl
• Sdu Wettenbank (een online databank met alle geïntegreerde
wetteksten en besluiten)
http://opmaatnieuw.sdu.nl/
• Officiële bekendmakingen (waaronder Staatscourant)
https://www.officielebekendmakingen.nl/

Subsidies
• Subsidiebeheer software (ESF- en BBSW-beheer)
http://www.stratech.nl
• Europese en nationale subsidies, ook voor uw bedrijf binnen
handbereik
http://www.boonstoppel.org
• Aanspreekpunt WVA/S&O
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zwolle
http://www.rvo.nl
• Subsidie-databases
http://www.vindsubsidies.nl
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl
http://www.subsidietotaal.nl
• Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl

Algemene sites over zorg
• Care Net Holland
http://www.cnh.nl
• FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
http://www.fcbwjk.nl

Regionale sites over zorg
• Amsterdam
http://www.sigra.nl
• Haaglanden
http://www.zwhaaglanden.nl
• Limburg
http://www.zorgaanzet.org
• Noord-Brabant
http://www.brabantzorg.net
• Rijnstreek
http://www.care2care.nl
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• Zeeland
http://www.zz.nl

Bibliotheken
• Bibliotheken in Nederland
http://www.bibliotheek.nl

Werkgevers/werknemersorganisaties
• MO Groep
http://www.mogroep.nl
• FNV
http://www.fnv.nl
• CNV Publieke Zaak
http://www.cnvpubliekezaak.nl
• CNV
http://www.mijnvakbond.nl/
• ABVAKABO
http://www.abvakabofnv.nl

Sites over arbeidsmarkt en scholing
• Personeelswerk-info
http://www.intermediairpw.nl/
• Flexibele arbeidsmarkt
http://www.flexmarkt.nl
• UWV Werkbedrijf
http://www.werk.nl
• Uitvoering Werknemersverzekeringen
http://www.uwv.nl
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