Q``1JE GELD OF JE LEVEN

NIEUWE SUBSIDIE
VOOR TRAINING, CURSUS
OF OPLEIDING
Ben er
op tijd
bij!
Wilt u een training,
cursus of opleiding
volgen om uw
inzetbaarheid op
de arbeidsmarkt
te behouden of te
verbeteren? Dan is het
goed om te weten
dat er iets veranderd
is in de vergoeding.
De fiscale aftrek voor
scholingsuitgaven is
afgeschaft. In plaats
daarvan is er nu het
zogenoemde STAPbudget van maximaal
€ 1.000 per jaar. Het
voordeel? U hoeft het
niet meer zelf voor te
schieten. Het nadeel?
Het geldt niet voor
gepensioneerden.
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Tot 2022 was het mogelijk maximaal
€ 15.000 per jaar aan scholingskosten
in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Er was een
drempel van € 250. Vooral mensen met
lage inkomens of weinig beschikbaar
budget ondervonden nadeel van deze
wijze van vergoeden. Bij een belastingaftrek moeten namelijk de kosten
worden voorgeschoten en ontvangt de
belastingbetaler slechts terug wat zelf
aan belasting is betaald. Mensen met
geen of een laag inkomen kregen soms
helemaal niets terug.

BAAN KRIJGEN OF HOUDEN
Opleidingen zijn goed voor iedereen.
Mensen die blijven leren hebben minder kans om hun baan te verliezen en
verbeteren hun kansen op de arbeidsmarkt. De technologische ontwikkelingen en corona veroorzaken dat er
banen verdwijnen en nieuwe banen
ontstaan. In de zorg, techniek en het
onderwijs zijn nu veel vacatures. Omscholing helpt om van baan te wisselen. Met de nieuwe subsidieregeling is
dit voor meer mensen bereikbaar.

voor te schieten en dat deze volledig
worden vergoed. U heeft recht op het
STAP-budget voor een opleiding als
u nog geen AOW ontvangt. Of u wel
of niet werkt, een uitkering ontvangt
of ondernemer bent, dat is voor uw
aanvraag niet relevant.

VOORWAARDEN
U maakt een selectie uit een vooraf
goedgekeurd opleidingsaanbod. Niet
alle kosten voor een opleiding komen
in aanmerking. Het moet gaan om les-,
cursus-, college- of examengeld of
kosten van door de opleider verplicht
gestelde middelen. Ontvangt u via een
andere bron een vergoeding voor de
opleiding waarvoor u subsidie aanvraagt? Dan wordt die vergoeding in
mindering gebracht op de subsidie.
U moet de opleiding starten binnen
drie maanden na sluiting van het
aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is
ingediend. Een aanvraagtijdvak duurt
twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden
nadat u de subsidie aanvraagt.

ZO GAAT DE AANVRAAG
HET STAP-BUDGET
De subsidie heet STAP: Stimulering
Arbeidsmarkt Positie. Werknemers,
ondernemers en werkzoekenden
kunnen vanaf dit jaar een STAP-budget
van maximaal € 1.000 per persoon
per jaar aanvragen voor scholing. Het
maximum is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek,
maar er geldt geen drempelbedrag
meer. Een ander groot voordeel is dat
u de opleidingskosten niet meer hoeft

De komende jaren is voor deze subsidieregeling ruim € 200 miljoen per jaar
beschikbaar. Als deze pot in de loop
van het jaar op is, sluit de mogelijkheid
om dat jaar een subsidieaanvraag in
te dienen. Ben er dus op tijd bij. Een
subsidieaanvraag voor een opleiding
vraagt u zelf aan bij het UWV via het
STAP-portaal op www.stap-budget.nl
Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan
wordt het bedrag rechtstreeks overgemaakt aan de door u geselecteerde

opleider. Heeft u moeite om met internet om te gaan? Dan kunt u terecht
bij een van de 35 werkpleinen in de
UWV-kantoren, een UWV-medewerker
helpt u daar met de subsidieaanvraag.

WEL ECHT VOLGEN
Heeft u een opleiding uitgekozen, dan
controleert het UWV of u de scholingsactiviteit waarvoor u subsidie krijgt ook
echt volgt. Deelname aan de opleiding
is namelijk een van de voorwaarden
voor de subsidie. U moet de opleiding
afronden en dit aantonen met een
diploma of certificaat. Behaalt u deze
niet? Dan moet u ten minste 80% van
de opleidingstijd aanwezig zijn geweest.
De opleider verstrekt deze informatie
binnen drie maanden na de opleiding
rechtstreeks aan het UWV. Voldoet

u niet aan deze voorwaarden? Dan
bestaat er een mogelijkheid dat u de
verstrekte subsidie alsnog uit eigen zak
moet betalen.
De overheid wil de subsidie verbreden
naar bijvoorbeeld omscholing die gericht is op beroepen waar nu tekorten
zijn, zoals zorg, techniek en onderwijs.
Of om het opleidingsniveau te verbeteren voor speciale doelgroepen die
het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals praktisch geschoolden en
50-plussers.

UITZONDERINGEN FISCALE
AFTREK
Bent u ondernemer of heeft u inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld als
gastouder, uit een persoonsgebonden
budget omdat u voor een familielid

zorgt of voor vrijwilligerswerk? Dan
houdt u de mogelijkheid om in uw
aangifte inkomstenbelasting zakelijke scholingskosten op te voeren. De
fiscale aftrek voor zakelijke scholingskosten is dus niet afgeschaft. En ook
gepensioneerden kunnen van deze
aftrek blijven genieten als de opleiding
een zakelijk doel dient. Combineert
u uw AOW met werk in loondienst?
Dan heeft u net als iedere werknemer
recht op opleidingsbudget vanuit uw
werkgever. Want leren is goed voor
iedereen, ongeacht de leeftijd.

MEER WETEN?
Dan kunt u bellen met
de Juristen- en Pensioentelefoon:
030-340 06 55
(wo, do, 13-15.00 uur).
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