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(*) Wanneer heb ik recht op de start- of stagebonus voor schooljaar 2019-2020 

(leeftijdsvoorwaarde): 

Voor alle voorwaarden waaraan de jongere/werkgever moet voldoen, zie volgende pagina. 

 

STARTBONUS (JONGERE) 
 

STAGEBONUS (WERKGEVER) 

 
=  de jongere is jonger dan 18 jaar op 1/9/2019 
 
 De jongere heeft recht op de bonus tenzij hij 

reeds het maximum van 1750€ ontvangen 
heeft 
 

 
=  de jongere waarvoor de werkgever de bonus 
 aanvraagt is jonger dan 18 jaar op 1/9/2019  
 De werkgever heeft recht op de bonus tenzij 

hij reeds het maximum van 1750€ voor deze 
jongere ontvangen heeft  
 

 
=  de jongere ouder dan 18 jaar op 1/9/2019  
 
 Was de jongere op 1/9/2018 jonger dan 18 

jaar? 
JA 

 Heeft de jongere OF een werkgever voor 
 schooljaar 2018-2019 de start- of stagebonus 
 ontvangen? 

• JA -> De jongere heeft recht op de bonus 
tenzij hij reeds het maximum van 1750€ 
ontvangen heeft 

• NEEN -> de jongere heeft enkel nog recht 
als hij gekend is onder de oude wetgeving 
en NIET veranderde van opleiding of 
werkgever 

  
 
 NEEN 
 de jongere heeft enkel nog recht als hij 
 gekend is onder de oude wetgeving en  NIET 
 veranderde van opleiding of werkgever 
 

 
=  de jongere waarvoor de werkgever de bonus 
 aanvraagt ouder dan 18 jaar op 1/9/2019  
 Was de jongere op 1/9/2018 jonger dan 18 

jaar? 
JA 

 Heeft de jongere OF een werkgever voor 
 schooljaar 2018-2019 de start- of stagebonus 
 ontvangen? 

• JA -> De werkgever heeft recht op de 
bonus tenzij hij reeds het maximum van 
1750€ voor deze jongere ontvangen heeft 

• NEEN -> de werkgever heeft enkel nog 
recht als hij gekend is onder de oude 
wetgeving voor deze jongere en de 
jongere NIET veranderde van opleiding 
 

  
 NEEN 
 de werkgever heeft enkel nog recht als  hij 
 gekend is onder de oude wetgeving voor deze 
 jongere en de jongere NIET veranderde van 
 opleiding 

 

 
Bij twijfel contacteert u best de dienst Start- en Stagebonus. 
Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of iemand recht heeft of niet! 
 
Departement Werk en Sociale Economie – Start- en Stagebonus  
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel 
T 02 553 43 79 - E startenstagebonus@vlaanderen.be 
 
www.vlaanderen.be/startbonus 
www.vlaanderen.be/stagebonus 
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VOORWAARDEN STARTBONUS (JONGERE) VOORWAARDEN STAGEBONUS (WERKGEVER) 
 
De jongere is gebonden door een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding. 
Onder overeenkomst wordt verstaan: 

• een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) OF 

• een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) OF 

• een deeltijdse arbeidsovereenkomst OF 

• een overeenkomst binnen de aanloopcomponent voor de fase vorming of fase werkervaring: 
o een begeleidingsovereenkomst (alleen voor 2019-2020) 
o een stageovereenkomst (alleen voor 2019-2020). 

 

 
De officiële verblijfplaats van de jongere ligt in het 
Vlaamse Gewest. 
 

 
De effectieve werkplek van de jongere ligt in het 
Vlaamse gewest. 
 

 
Het opleidingsjaar werd met vrucht beëindigd of er 
werd studievoortgang gemaakt. 

 

 

 
De jongere werkte minstens 3 maanden in het 
schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt 
(mag bij verschillende werkgevers zijn).  

 

 
De jongere werkte minstens 3 maanden, in het 
schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt, bij 
de werkgever die de bonus aanvraagt. 
 

 
De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. 
Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt, van zodra er een eerdere 
start- of stagebonus voor de jongere betaald werd vervalt de leeftijdsvoorwaarde (*). 

 

 


