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Financiële stimulansen voor uw 
onderneming  
OAO, SAO & DA 

Er zijn verschillende financiële stimulansen of incentives waarop u kan terugvallen als u leerlingen opleidt 
in duaal leren of leren en werken. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje. Uw sociaal secretariaat 
kan u informeren over andere mogelijke tewerkstellingsmaatregelen. 

DOELGROEPVERMINDERING MENTORS VLAANDEREN 

Uw onderneming kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering mentors (mentorkorting) als 
uw onderneming gevestigd is in Vlaanderen. Het is een vermindering van maximaal 800 euro per kwartaal 
op de RSZ-bijdrage die uw onderneming betaalt voor de werknemer die optreedt als mentor voor uw 
leerling. Als de mentor ook aan de voorwaarden voor andere doelgroepvermindering voldoet, kan u toch 
slechts één enkele doelgroepvermindering voor deze werknemer genieten. U zal de meest voordelige 
doelgroepvermindering kunnen kiezen. Als u als zelfstandig ondernemer zelf uw leerling opleidt, kan uw 
onderneming de doelgroepvermindering niet krijgen. 

Alle informatie over o.a. de voorwaarden en aanvraagprocedure van de mentorkorting vindt u op 
www.vlaanderen.be/mentorkorting.  

MENTORPREMIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen in aanmerking komen 
voor een mentorpremie. De Actiris Mentorpremie bedraagt 1.750 euro netto per jaar voor elke mentor die 
1 tot 4 stagiairs begeleidt. Actiris is bevoegd voor het toekennen van deze premie. De 
toekenningsvoorwaarden zijn anders dan die van de doelgroepvermindering mentors Vlaanderen. 

Meer informatie: www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren. 

STAGEBONUS VLAANDEREN 

De stagebonus is een premie voor ondernemingen, gevestigd in Vlaanderen, die leerlingen opleiden in 
leren en werken of duaal leren met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), een 
stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA). Uw 
onderneming krijgt de stagebonus als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.  

Meer informatie: www.vlaanderen.be/stagebonus. 

http://www.vlaanderen.be/mentorkorting
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Bovenop de stagebonus kan u als onderneming in de personenbelasting (enkel voor natuurlijk personen, 
niet voor vennootschappen) van een fiscaal voordeel genieten van 40%. 

Meer informatie:  
www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-voorwaarden-bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-
voordeel#bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-voordeel. 

SECTORALE PREMIES 

In sommige sectoren worden premies toegekend. Meer informatie kan u bekomen bij de sectorconsulent 
van de sector waartoe uw onderneming behoort. 

DOELGROEPVERMINDERING VOOR LAAGGESCHOOLDE 
JONGEREN (NA DE OPLEIDING)  

VLAANDEREN 

Als u als onderneming in Vlaanderen een leerling na de opleiding in dienst neemt met een 
arbeidsovereenkomst, kan u in aanmerking komen voor doelgroepvermindering jongeren als aan bepaalde 
voorwaarden voldaan wordt.  

Meer informatie: www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren. 

Indien u een leerling in dienst neemt die woonachtig is in het Brussels hoofdstedelijk gewest kan u 
bovendien ook in aanmerking komen voor activa.Brussels.  

Meer informatie: www.actiris.brussels/nl/werkgevers/activa-brussels. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Als uw onderneming gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en u een leerling in dienst neemt 
die woonachtig is in het Brussels hoofdstedelijk gewest kan u in aanmerking komen voor activa.Brussels.  

Meer informatie: www.actiris.brussels/nl/werkgevers/activa-brussels. 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen 

werkplekduaal@vlaanderen.be 
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