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Vlaamse jobbonus: ook voor sommige
personeelsleden in onderwijs
JAN SOONS

Om werken financieel aantrekkelijk te maken, keert de Vlaamse
overheid een jobbonus uit. Die bonus is bedoeld om het verschil
tussen de laagste lonen en de uitkeringen te vergroten. Zo wordt
wie werkt financieel beloond. Het is een van de maatregelen uit
de jobdeal. Één keer per jaar wordt de bonus uitbetaald. Die kan
momenteel oplopen tot een bedrag van 700 euro.
De uitbetaling van de bonus wordt geregeld en uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Het ACV en COC geven hun leden
informatie wanneer ze moeilijkheden
ondervinden bij het aanvragen van de
jobbonus.

Voor wie is de jobbonus?
De jobbonus is er voor wie werkt en in
2021 gemiddeld minder dan 2500 euro
bruto per maand verdiende voor voltijdse
prestaties. De gegevens worden via de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
doorgegeven aan de Vlaamse belastingsdienst. Behalve je rekeningnummer registreren op je Burgerprofiel (zie verder),
hoef je dus niets te doen.

Hoeveel bedraagt
de jobbonus?
De hoogte van de jobbonus is afhankelijk
van je inkomsten in 2021 (refertejaar).
De referentiebedragen gaan altijd over
voltijdse tewerkstellingen.
Wanneer je gemiddeld minder dan 1800
euro bruto per maand verdient, heb je
recht op het maximum van 600 euro.
Dat bedrag neemt af wanneer je meer
verdient. Als je meer dan 2500 euro bruto
per maand verdient, heb je geen recht
meer op de bonus. Eenmalig wordt de
jobbonus verhoogd met 100 euro. Zo kan
je dus maximaal 700 euro krijgen.

Hoe wordt de jobbonus
betaald?
De jobbonus wordt enkel betaald als jij er
recht op hebt én als je je rekeningnummer registreert op ‘Mijn Burgerprofiel’,
een website van de Vlaamse overheid.
Heb je recht op een jobbonus, dan krijg je
daar per brief een melding van. Je moet

hoe dan ook online je gegevens in orde
brengen. Inloggen op je Burgerprofiel kan
bijvoorbeeld met itsme. Instructies kan
je vinden op de website van het ACV:
www.hetacv.be/jobbonus. Je vindt daar
onder andere een instructiefilmpje over
hoe je stap per stap je rekeningnummer
kan registreren.

De jobbonus voor het
onderwijs?
Meer dan 730.000 werknemers hebben
recht op de jobbonus. Ook in het Vlaamse
onderwijs werken personeelsleden die
voldoen aan de voorwaarden, met name
een gemiddeld voltijds bruto maandinkomen van minder dan 2500 euro. Het gaat
voornamelijk over jobs waarbij een korte
scholing vereist is (bijvoorbeeld secundair onderwijs) en met weinig (geldelijke)
anciënniteit.

Hoe informeert de
Vlaamse overheid?

Ken je collega’s die mogelijk in aanmerking komen? Spreek hen aan om hun
rekeningnummer te registreren. Zo vermijden we samen dat mensen hun jobbonus mislopen.

Als je volgens de gegevens die de Vlaamse belangsdienst over jou heeft recht
hebt op de jobbonus, dan word je verwittigd. Dat gebeurt enkel per brief.

Nog informatie over de
jobbonus?

Jij moet dan je gegevens online aanvullen met een rekeningnummer. Anders
kan de jobbonus niet betaald worden.

Meer informatie vind je op de website
www.hetacv.be/jobbonus, via je
ACV-dienstencentrum of je provinciale
COC-secretariaat.

Wie recht heeft op de jobbonus, moet ervoor zorgen dat zijn
rekeningnummer ingevuld is via www.burgerprofiel.be. Anders kan de
jobbonus niet uitbetaald worden.

