
 
 
NUUSFLITS: 9 Januarie 2014 
 
Nuwe Jeug loon-subsidie 
 
Die langverwagte Wet wat die betaling magtig van ‘n subsidie aan werkgewers wat jeugdiges in 
diens neem (Wet 22 van 2013) het in werking getree op 1 Januarie 2014. Dit hou beslis belofte in 
maar ongelukkig is die regulasies wat die fyner detail gaan uitspel nog nie gepubliseer nie en geen 
inligting kon tot nog toe van die Tesourie bekom word nie. Sodra dit bekend word sal ons lede inlig. 
 
Wat nog onbekend is is of landbou een van die sektore gaan wees op wie die subsidie gemik is. Die 
Regulasie sal uitsluitsel gee. Indien dit wel so is, is die volgende vraag of die subsidie gaan geld tov. 
seisoenwerkers? Hoewel die Wet hieroor swyg kan dit dalk gesien word dit strydig kan wees met die 
gees van die Wet (permanente werksgeleenthede). 
 
Die volgende is reeds bekend: 
1. Die werker moet nie jonger as 18 jaar en nie ouer as 29 jaar wees nie; 
2. Die werker moet ‘n identiteitsdokument of ‘n asielsoekerspermit hê; 
3. Moet ná 1 Oktober 2013 in diens geneem gewees het; 
4. Moet minstens die minimum loon ontvang (vir ons is dit R2275 pm) maar nie meer as R6000 

pm nie. 
 
Die subsidie gaan net vir twee jaar geld.  
Vir die eerste jaar sal die subsidie as volg wees: 
 A Loon tussen R2275 pm en R4000 pm: ‘n subsidie van R1000 pm. 
 B Loon tussen R4000 pm en R6000 pm: ‘n subsidie volgens ‘n formule teen ‘n gly-skaal 

gekoppel aan die werklike loon. 
Vir die tweede jaar sal die subsidie as volg wees: 
 C Loon tussen minimum loon en R4000 pm: ‘n subsidie van R500 pm. 
 D loon tussen R4000 pm en R6000 pm: ‘n subsidie volgens ‘n formule teen ‘n gly-skaal 

gekoppel aan die werklike loon. 
 
Die verhaling van die subsidie deur die werkgewer sal teen sy maandelikse LBS betalings aan SAID 
geskied. Indien die maandelikse LBS oorbetaling onvoldoende is sal die subsidie van die SAID ge-ëis 
kan word. Daar kan verwag word dat dit ‘n redelike admin poging gaan verg! 
 


