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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
dossier

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Joris Philips@vlaanderen.be 02 5526878
Joris.philips@vlaanderen.be

Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en
stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020 -
2021

Geachte mevrouw

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering bovengenoemd besluit van de
Vlaamse Regering principieel goed.
De Vlaamse Regering gelastte mij om hierover het advies van de Vlaamse
Onderwijsraad in te winnen.

In bijlage vindt u de nota aan de Vlaamse regering alsook het besluit van de
Vlaamse Regering.

Graag ontving ik het advies binnen de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groeten

Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van
Economie, Innovatie, Werk, Sociale
economie en Landbouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
T 02 552 68 00
F 02 552 68 01
kabinet.crevits@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Aan mevrouw Mia Douterlungne
Administrateur-generaal
VLOR
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: 
- Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de
start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor
het schooljaar 2020 - 2021

- Principiële goedkeuring

Samenvatting 
Voorliggend voorontwerp van besluit heeft als doelstelling het invoeren van een tijdelijke 
verhoging en verruiming van de stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden 
tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021. Die tijdelijke verhoging wordt ingevoerd om de 
ondernemingen aan te moedigen die zich ondanks de coronacrisis nog altijd inzetten om in een 
werkplek en begeleiding voor leerlingen te voorzien. 

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein:
Werk en Sociale economie
Beleidsveld:
Competenties

Op 14 december 2020 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners het VESOC-akkoord 
‘Alle hens aan dek’ voor een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt,  
Het akkoord stelt drie topprioriteiten: 1) een opleidings- en loopbaanoffensief, 2) Vlaanderen 
digitaal transformeren, 3) Iedereen duurzaam aan het werk houden. 

Binnen de eerste prioriteit worden zes speerpunten geformuleerd, waaronder als eerste ‘We 
maken de omslag naar levenslang leren via een sterke overgang van onderwijs naar 
arbeidsmarkt’. Het voorliggend voorontwerp is een uitwerking van de volgende doelstelling: 
‘Om het duaal leren op koers te houden is het van belang dat er voldoende duurzame 
leerwerkplekken zijn. We ondersteunen ondernemingen om alternerende werkplekken 
te blijven aanbieden via een eenmalige verhoging en verruiming van de stagebonus in 
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2021’.  
 
Voorliggend voorontwerp van besluit regelt de bepalingen die daarvoor nodig zijn.  
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Het ontwerp werd aangepast aan het wetgevingsadvies nr. 2021/01 van 6 januari 2021. 
 
Er werd een positief advies verleend door de Inspectie van Financiën op 14 januari 2021, onder 
voorwaarden dat de toekenning van de aanvullende stagebonus vooralsnog beperkt blijft tot 
het schooljaar 2020-2021 en dat de budgettaire impact 10 miljoen EUR niet overschrijdt . 
 
Met de opmerkingen van de Inspectie van Financiën werd als volgt rekening gehouden:  
- In het ontwerpbesluit was reeds sprake van enkel schooljaar 2020-2021. 
- Het aantal toegekende aanvullende stagebonussen zal vanuit budgettair oogpunt 
nauwgezet gemonitord worden. 
 
Begrotingsakkoord werd verleend op XXX. 
 
 
De Raad van State gaf advies op XXX. 
 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

Met het oog op het behoud van werkplekken voor alternerend leren wordt als relancemaatregel 
een extra stagebonus voorzien. Cf. Alle hens aan dek: 
“Om het duaal leren op koers te houden is het van belang dat er voldoende duurzame 
leerwerkplekken zijn. We ondersteunen ondernemingen om alternerende werkplekken te blijven 
aanbieden via een eenmalige verhoging en verruiming van de stagebonus in 2021.” 
 
De COVID-crisis stelt ondernemingen voor grote uitdagingen: economische productie en 
dienstverlening die in sommige sectoren vermindert tot stilvalt door opgelegde sluitingen en 
andere noodmaatregelen, aanpassingen in de arbeidsorganisatie door afstandsregels, telewerk 
en tijdelijke werkloosheid, het op peil houden van de productiviteit en de motivatie van 
medewerkers, een soms tegenvallende omzet … In deze omstandigheden is het voor 
ondernemingen niet evident om hun werkvloer te blijven openstellen voor leerlingen in 
opleiding. Dit vereist een tijdsinzet (begeleiding, administratieve ondersteuning, …) en gaat 
gepaard met een financiële kost (leervergoeding, materiaal, mentoren, …)., Ondernemingen die, 
ondanks Corona, blijven inzetten op het aanbieden van een werkplek en het voorzien van 
begeleiding worden daarom extra ondersteund. De extra incentive voor ondernemingen is een 
belangrijk signaal van de Vlaamse regering en de sociale partners dat alternerend leren (miv 
duaal leren) hoog op de agenda staat.  
 
We voorzien een verruiming van het toepassingsgebied en een verhoging van het bedrag van de 
stagebonus. Zonder werkplekken immers geen duaal leren. 
 
De reeds bestaande stagebonus wordt toegekend aan ondernemingen die een leerwerkplek ter 
beschikking stellen van leerlingen in alternerende opleidingen in het secundair onderwijs. De 
startbonus wordt toegekend aan leerlingen in alternerende opleidingen in het secundair 
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onderwijs. De minimale duur van het leren op de werkplek bedraagt drie maanden. De jongere 
dient jonger dan 18 jaar te zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het 
eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een 
goedkeuring leidt. De leeftijdsvoorwaarde vervalt wanneer de jongere zelf (startbonus) of een 
werkgever (stagebonus) eerder al een bonus ontving voor deze jongere. De start- en stagebonus 
bedraagt 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning en 750 euro bij de 3de toekenning.  Een 
werkgever kan de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen. 
 
De extra stagebonus komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere 
toekenningsvoorwaarden. Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 
maanden krijgen een (bijkomende) vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de 
jongere. Het garandeert het behoud van werkplekken voor alle leerlingen in alternerende 
opleiding in het secundair onderwijs. Bovendien vervalt ook het maximum aantal premies dat 
de onderneming kan krijgen per jongere. 

 
Voorliggend voorontwerp bevat de nodige bepalingen om ervoor te zorgen dat de extra 
stagebonus kan worden toegekend. 
 

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1 
Dit artikel voegt een nieuw hoofdstuk 3/1 toe in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 
2018 betreffende de start- en stagebonus om de aanvullende stagebonus te regelen. 
 
Artikel 7/1 bepaalt dat de aanvullende stagebonus wordt toegekend aan de onderneming onder 
dezelfde voorwaarden als de stagebonus, zijnde de vestiging van de onderneming waar de 
arbeidsdeelname van de jongere plaatsvindt ligt in het Vlaamse Gewest, en de arbeidsdeelname 
van de jongeren bedraagt minstens drie maanden tijdens het schooljaar waarvoor de bonus 
wordt aangevraagd. 
 
Een uitzondering hierop is dat leeftijdsvoorwaarde, zoals geformuleerd in het tweede lid van 
artikel 6 in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, vervalt voor de aanvullende 
stagebonus.  Bij de eerste toekenning van de stagebonus aan de onderneming geldt als 
voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september van het schooljaar 
waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd, tenzij een andere onderneming al een stagebonus 
heeft gekregen voor die jongere of die jongere al een startbonus heeft gekregen. Voor de 
aanvullende stagebonus geldt geen leeftijdsvoorwaarde. 
 
Artikel 7/2 regelt dat de aanvullende stagebonus slechts één keer per schooljaar toegekend 
wordt voor elke jongere die de onderneming opleidt. Bovendien geldt dat de onderneming ook 
in aanmerking komt voor de aanvullende stagebonus als deze al drie keer een stagebonus 
ontving voor de jongere in opleiding. 
 
Het derde lid van artikel 7/2 legt het bedrag van de aanvullende stagebonus vast op 1000 euro. 
 
Artikel 7/3 bepaalt dat de leeftijdsvoorwaarden voor de toekenning van de startbonus aan de 
jongere ongewijzigd blijven door de aanvullende stagebonus. Bij de eerste toekenning van de 
startbonus geldt als voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september van 
het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd, tenzij de onderneming al een 
stagebonus heeft gekregen voor de jongere. De aanvullende stagebonus verandert niets aan 
deze voorwaarde. De ‘aanvullende stagebonus’ komt m.a.w. niet in aanmerking als ‘stagebonus’. 
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Ook de leeftijdsvoorwaarden voor de toekenning van de stagebonus aan de onderneming blijft 
ongewijzigd door de aanvullende stagebonus. Bij de eerste toekenning van de stagebonus aan 
de onderneming geldt als voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september 
van het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd, tenzij een andere onderneming 
al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere of die jongere al een startbonus heeft 
gekregen. De aanvullende stagebonus verandert niets aan deze voorwaarde. De ‘aanvullende 
stagebonus’ komt m.a.w. niet in aanmerking als ‘stagebonus’. 
 
Artikel 2 
Dit artikel bevat de uitvoeringsregeling. Aangezien de aanvullende stagebonus wordt toegekend 
voor het schooljaar 2020 – 2021, zal het besluit met terugwerkende kracht in werking treden. 
 
Artikel 3 
Dit artikel belast de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, met de uitvoering van dit besluit.  

 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

De financiële impact van de aanvullende stagebonus voor schooljaar 2020-2021 wordt geraamd 
op 6.000.000 euro. De budgetten worden in 2021 voorzien en zullen in 2021 aangerekend worden.   
 
De middelen voor het toekennen van de aanvullende stagebonus zullen, na goedkeuring door de 
Vlaamse Regering, opgevraagd worden uit de middelen die voorzien zijn op de provisie voor het 
Relanceplan Vlaamse Veerkracht, begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR.  Van het totaalbedrag aan 
relancemiddelen is 190 miljoen euro voorzien voor het Departement Werk en Sociale Economie., 
waarvan 10 miljoen euro kan aangewend worden voor de financiering van de aanvullende 
stagebonus.  De uitgaven hiervan zullen nauwgezet gemonitord en geëvalueerd worden.   
 

 

B. ESR-TOETS 

Het ontwerp van besluit is ESR-neutraal. 
 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen impact op het personeel van de Vlaamse Overheid. 
 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen impact op de lokale en provinciale besturen. 
 

4. VERDER TRAJECT 
 

Dit voorontwerp van besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de SERV, de VLOR en het 
Vlaams Partnerschap Duaal Leren. 
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 

De Vlaamse Regering beslist: 

 
1° haar principiële goedkeuring te geven aan het bijgaande voorontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 
betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 
2020 - 2021, 
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, te 
gelasten:  
- over het voormelde voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de SERV, de VLOR, het 
Vlaams Partnerschap Duaal Leren; 
- te machtigen te beoordelen of voornoemde adviezen aanleiding kunnen geven tot aanpassing 
van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst;   
- te gelasten over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van 
State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald in 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State als de Vlaamse 
minister oordeelt dat voornoemd advies geen aanleiding geeft tot aanpassing van de heden door 
de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst.  
 

 
 
 
 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 
 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 
 

Bijlagen: 
1)Het ontwerp van besluit; 
2)Het advies van de inspectie van financiën van 14 januari 2021; 
3)Het begrotingsakkoord van XXX. 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en 

stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het 

schooljaar 2020-2021 

 

 

Rechtsgrond 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 59. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op xx 

2021. 

- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op xxx 2021. 

- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op xxx 2021. 

- Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft advies gegeven op xxx 2021. 

- De Raad van State heeft advies xxxxx gegeven op xxx 2021. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: 

- Met dit besluit wordt de stagebonus voor ondernemingen die een werkplek aanbieden 

tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021, tijdelijk verhoogd en verruimd. Die 

tijdelijke verhoging wordt ingevoerd om de ondernemingen aan te moedigen die zich 

ondanks de coronacrisis nog altijd inzetten om in een werkplek en begeleiding voor 

leerlingen te voorzien.  

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, 

Sociale economie en Landbouw. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

  

VR 2021 1202 VV DOC.0005/2



 

Pagina 2 van 3 
 

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- 

en stagebonus wordt een hoofdstuk 3/1, dat bestaat uit artikel 7/1 tot en met 7/3, 

ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Hoofdstuk 3/1. Aanvullende stagebonus tijdens het schooljaar 2020-2021 

 

Art. 7/1. Als al de volgende voorwaarden zijn vervuld, kan voor het schooljaar 2020-

2021 een aanvullende stagebonus worden toegekend aan een onderneming: 

1° de vestiging van de onderneming waar de arbeidsdeelname van de jongere 

plaatsvindt, ligt in het Vlaamse Gewest; 

2° de jongere heeft in de onderneming een arbeidsdeelname van minstens drie 

maanden tijdens het schooljaar waarvoor de aanvullende stagebonus wordt 

aangevraagd. 

 

Art. 7/2. De aanvullende stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke 

jongere die de onderneming opleidt. 

 

De aanvullende stagebonus telt niet mee voor de bepaling van het maximale aantal 

te ontvangen stagebonussen, vermeld in artikel 7, tweede lid, en artikel 14. 

 

De aanvullende stagebonus bedraagt 1000 euro. 

 

Art. 7/3. In afwijking van artikel 4, tweede lid, geldt de bijkomende leeftijdsvoorwaarde 

voor de eerste toekenning van de startbonus aan de jongere, ongeacht de toekenning 

van de aanvullende stagebonus aan een onderneming voor die jongere. 

 

In afwijking van artikel 6, tweede lid, geldt de bijkomende leeftijdsvoorwaarde voor 

de eerste toekenning van de stagebonus aan de onderneming, ongeacht de toekenning 

van de aanvullende stagebonus aan een onderneming voor die jongere.”. 

 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020. 
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Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

 

 

Brussel, ….. (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

 

 


