
Het einde van 2017 is 
in zicht. In deze nieuwsbrief 
informatie over enkele 
regelingen in 2018.

Loonkostenvoordelen
Het loonkostenvooHet loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe 
regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is 
onderdeel van de Wet tegemoetkomingen 
loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse 
tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of 
meer oudere werknemers (56 jaar en ouder)  
en/of werknemers met een arbeids-
beperking vanuit een uibeperking vanuit een uitkeringssituatie in 
dienst nemen of houden en/of medewerkers 
uit de doelgroep van de banenafspraak. Het 
LKV vervangt de huidige premiekortingen 
voor arbeidsbeperkte en oudere werk-
nemers. Het loonkostenvoordeel kan 
oplopen tot maximaal € 6.000 per jaar. 

AK+ kan u ondersteunen bij de vraag naar de doelgAK+ kan u ondersteunen bij de vraag naar de doelgroepverklaring  LKV door een 
signaal in te richten wanneer uw nieuwe werknemer twee maanden in dienst is. Uw 
nieuwe medewerker ontvangt vervolgens automatisch een mail met informatie over  
de regeling Loonkostenvoordeel en het verzoek om een doelgroepverklaring LKV aan 
te vragen als hij onder één van de doelgroepen valt. Het is ook mogelijk om na 2 
maanden een signaal naar bijvoorbeeld de P&O-er of de schooldirecteur te sturen (per 
mail of via InSite), zodat hij contact kan opnemen hierover met de medewerker. Indien 
u belangsteu belangstelling heeft voor deze ondersteuning, neemt u dan contact met ons op via 
info@akplus.nl of 024 204 9037.

Wij hebben een aantal specialisten die staan te trappelen om 
een nieuwe start te maken: 

- Leerkracht Bovenbouw/Master SEN
Is op zoek naar projectmatige inzet voor max. 3 maanden 
(1 a 2 dagen per week)

- Leerkracht Lichamelijke Opvoeding
Deze gemoDeze gemotiveerde jongeman beschikt over zijn ALO diploma 
en staat klaar om thema’s als beweging en gezondheid met 
enthousiasme op kinderen en jongeren over te brengen.

- Medewerker Onderhoudsbeheer
Ervaren medewerker met kennis van onderhoud en beheer 
(onderwijs-gebouwen)  
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Meer weten of een gesprek aanvragen? silke@akplus.nl

Nieuws

Beschikbaar

Het ABP heeft de pensioenpremies  voor 2018 bekend gemaakt. De premie 
AO/NP stijgt met 1,8% punt van 21.1 naar 22,9%. Het werkgeversdeel hierin 
bedraagt 70%, het werknemersdeel 30%. Rekening houdende met een franchise 
van ongeveer € 13.000 betekent dit dat de werkgeverslasten ongeveer 1,1% stijgen. 

Pensioenpremies


