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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 
verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het 
schooljaar 2022-2023 
 
 
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 15 december 2021. 
- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 17 
januari 2022. 
- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 27 januari 2022. 
- Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft advies gegeven op 17 januari 2022. 
- De Raad van State heeft advies 70.934/1 gegeven op 25 februari 2022. 
 
Motivering 
 
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: 
- Het besluit continueert selectief de relancemaatregel ‘aanvullende stagebonus’. 
De stagebonus wordt verruimd naar ondernemingen die een leerwerkplek 
aanbieden aan leerlingen in een alternerende opleiding die wegens hun leeftijd 
niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. Die tijdelijke verruiming 
wordt ingevoerd om ondernemingen aan te moedigen om meerderjarige jongeren 
uit het secundair onderwijs te voorzien van een leerwerkplek en van begeleiding 
zodat ze gekwalificeerd kunnen uitstromen. 
 
Initiatiefnemer 
 
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 
Werk, Sociale economie en Landbouw. 
 
 
Na beraadslaging, 
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DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 
 
Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende 
de start- en stagebonus, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 
23 april 2021, wordt een hoofdstuk 3/2, dat bestaat uit artikel 7/4 tot en met 
7/6, ingevoegd, dat luidt als volgt:  
 
“Hoofdstuk 3/2. Verruimde stagebonus tijdens het schooljaar 2021-2022 en het 
schooljaar 2022-2023 
 
Art. 7/4. Als al de volgende voorwaarden zijn vervuld, kan voor het schooljaar 
2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 een verruimde 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 verruimde stagebonus 
wordt aangevraagd; 

3° de onderneming heeft geen recht op een stagebonus op basis van de 
voorwaarde, vermeld in artikel 6, tweede lid. 

 
Art. 7/5. De verruimde stagebonus, vermeld in artikel 7/4, wordt één keer per 
schooljaar toegekend voor elke jongere die de onderneming opleidt.  
 

De voormelde verruimde stagebonus telt niet mee voor de bepaling van 
het maximale aantal te ontvangen stagebonussen, vermeld in artikel 7, tweede 
lid, en artikel 14. 
 

De voormelde verruimde stagebonus bedraagt 500 euro. 
 
Art. 7/6. Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, 
wordt de verruimde stagebonus, vermeld in artikel 7/4, niet beschouwd als een 
stagebonus.”. 
 
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021. 
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Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
 
 
Brussel, 

 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 

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

 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 




