
FINANCIËLE STIMULANSEN
ONDERNEMING
Overeenkomsten UITBREIDING

Fiche: Financiële stimulansen



Mentorkorting
Ondernemingen met vestiging in Vlaanderen



Voorwaarden

Vermindering op de werkgeversbijdrage (RSZ) voor de 
mentor: max. €800 vermindering per kwartaal

Voorwaarden
Onderneming is gevestigd in Vlaanderen
Mentor

is in dienst met een arbeidsovereenkomst;
oefent minstens 5 jaar het beroep uit;
heeft getuigschrift mentoropleiding.
Opgelet: voor 1 werknemer kunnen geen 2 
doelgroepverminderingen gecumuleerd worden (keuze 
maken)

Meer info via deze link 
op de website van Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden


OAO
Van aanvraag tot vermindering

Stap 1 = onderneming dient aanvraagdossier in bij 
departement WSE

Aanvraagformulier + bewijsstukken

Stap 2 = onderneming ontvangt goedkeuring van WSE 
met informatie

Stap 3 = onderneming duidt vermindering aan in 
DmfA met code 3800

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-aanvraag-mentorkorting


OAO
Aantal mentorkortingen

Per kwartaal 1 mentorkorting per begonnen ‘schijf’ van 5
jongeren in opleiding
Rechtstreekse opvolging in DmFa

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voor-hoeveel-mentors


SAO
Van aanvraag tot vermindering

Stap 1 = onderneming dient aanvraagdossier in bij 
departement WSE

Aanvraagformulier + bewijsstukken

Stap 2 = onderneming ontvangt goedkeuring van WSE 
met informatie

Stap 3 = de onderneming stelt samen met de school een 
mentorovereenkomst op en dient deze in

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-aanvraag-mentorkorting


SAO
Aantal mentorkortingen

Onderneming sluit een mentorovereenkomst met de 
opleidingsinstelling.
Onderneming volgt het stappenplan van WSE om aantal 
kortingen te bepalen.

1 mentorkorting per schijf van 400u stage bij mentorovereenkomst van 1 jaar
Berekening (verhouding) bij mentorovereenkomst < 1 jaar

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voor-hoeveel-mentors


Stagebonus
Ondernemingen met vestiging in Vlaanderen



Voorwaarden

Premie voor onderneming 
met vestiging van opleiding in Vlaanderen
die leerling opleidt met een OAO, SAO of DA

Leerling wordt min. 3 maanden opgeleid in het schooljaar 
waarvoor de bonus wordt aangevraagd
Leerling is nog geen 18 jaar op 1 september van het 
schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd 

Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag voor 
deze leerling die tot goedkeuring leidt, daarna vervalt de 
leeftijdsvoorwaarde



Aanvraag

Aanvraag bij departement WSE

Termijn aanvraag:
Ten vroegste nadat de leerling 3 maanden werd opgeleid
Ten laatste binnen 4 maanden na einde schooljaar (31/12)

Aanvraagformulier:
Onderneming vult Deel I in
Opleidingsverstrekker vult Deel II in
Kopie van de overeenkomst toevoegen



Bedrag en betaling

Bedrag
per leerling maximaal 3 keer een stagebonus
eerste en tweede toekenning €500, derde toekenning 
€750

Betaling
1x per schooljaar
Max. 1 maand na goedkeuring aanvraag

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-voorwaarden-bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-voordeel


Fiscaal voordeel

In de personenbelasting (onderneming = natuurlijke 
persoon)

Belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor 40% 
van de leervergoedingen of de loonkosten die je 
onderneming normaal gezien mag inbrengen als 
beroepskosten.

Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die je 
onderneming betaald heeft aan de leerlingen voor wie je 
onderneming een stagebonus ontving

In de vennootschapsbelasting (onderneming = venootschap) 
werd het afgeschaft vanaf aanslagjaar 2021

Meer info via deze link 
op de website van Vlaanderen.

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


Mentorpremie
Ondernemingen met vestiging in BHG



Voorwaarden

Premie voor onderneming 
met exploitatiezetel onderneming in BHG
die leerling opleidt

die deeltijds leerplichtig is
met een OAO of DA met voorziene duur van min. 6 
maanden 
met erkende mentor die min. 1 en max. 4 leerlingen 
begeleidt



Aanvraag en betaling

Aanvraag bij Actiris
Termijn

Ten vroegste 6 maanden de start van de OAO/DA en ten 
laatste binnen 9 maanden na start OAO/DA

Bedrag
€1750 per mentor, per jaar die min. 1 en max. 4 leerlingen 
tegelijk begeleidt

Meer info op de website van Actiris.

https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren/


Overzicht 
kostprijs 



Indicatie kosten OAO voor onderneming 
(zonder volledig te zijn)

Leervergoeding
Woonwerkverkeer
RSZ-bijdrage werkgever 
Vaste kosten

Sociaal secretariaat - Externe dienst preventie en 
bescherming op het werk - Arbeidsongevallenverzekering 
& verzekering BA

Andere (mogelijke) kosten
PBM’s, arbeidsreglement, werkkledij,…

Mogelijke financiële stimulansen
Doelgroepvermindering mentors – Stagebonus –
Mentorpremie

Fiche: Een werkplek aanbieden in duaal leren/leren en werken (OAO)



Indicatie kosten SAO voor onderneming 
(zonder volledig te zijn)

Mogelijk onkostenvergoeding (niet verplicht)
Vaste kosten

Externe dienst preventie en bescherming op het werk -
Verzekering BA

Andere (mogelijke) kosten
PBM’s, arbeidsreglement, werkkledij,…

Mogelijke financiële stimulansen
Doelgroepvermindering mentors – Stagebonus

Fiche: Een werkplek aanbieden in duaal leren/leren en werken (SAO)



Overeenkomst 
opmaken en 

opvolgen



Overeenkomst opmaken en opvolgen

App.werkplekduaal.be
Tutorial: een overeenkomst opmaken in het digitale loket

Live sessies
Erkenning van ondernemingen
Overeenkomsten basis
Overeenkomsten uitbreiding

Vragenuurtjes

Info, fiches en modeldocumenten via onze website
Info voor ondernemingen
Info voor opleidingsverstrekker

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren


Vragen?

werkplekduaal@vlaanderen.be

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

