
WAT IS DE JOBBONUS?

De jobbonus is een Vlaamse maatregel waarmee de Vlaamse regering personen die nog niet 
aan het werk zijn wil aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers met een laag loon extra 
wil stimuleren om aan de slag te blijven.

De jobbonus is gebaseerd op het loon en wordt jaarlijks uitbetaald. De eerste uitbetaling ge-
beurt ten vroegste eind 2022.

WIE KOMT IN AANMERKING?

> Je bent werknemer of ambtenaar
> Je bent jonger dan 65 jaar 
> Je verdient gemiddeld minder dan 2500 euro bruto per maand.
> Je woont in Vlaanderen  

LET OP Grensarbeiders die wonen in Vlaanderen maar werken in het buitenland komen in 
aanmerking, grensarbeiders wonend in het buitenland komen niet in aanmerking. Werknemers 
die in Brussel of Wallonië wonen en werken in Vlaanderen komen niet in aanmerking. Het ACV 
vindt dit onrechtvaardig en vraagt de Vlaamse regering hier ook een jobbonus te voorzien..

HOEVEEL KRIJG JE?

Als je in aanmerking komt voor de jobbonus heb je recht op maximaal 600 euro en minimaal 
20 euro per jaar. Dit bedrag is fiscaal vrijgesteld en wordt dus niet belast.
Het bedrag dat je krijgt is afhankelijk van je loon en je prestaties.

Werk je voltijds en krijg je een loon van 1800 euro bruto, dan heb je recht op het volledige be-
drag van 600 euro. Dat bedrag vermindert als je meer verdient of minder (deeltijds) werkt.  Wie 
meer dan 2500 euro verdient, heeft geen recht op de jobbonus.

WAT MOET JE DOEN?

De Vlaamse administratie berekent automatisch of je recht hebt op de jobbonus en stuurt in 
het najaar een brief. De administratie beschikt niet over (alle) rekeningnummers.  
Daarom moet je zelf je rekeningnummer registreren op Mijn Burgerprofiel om je jobbonus te 
krijgen.
Ben je grensarbeider? Dan moet je zelf je aanvraag indienen. De applicatie hiervoor is nog niet 
beschikbaar.

Meer informatie op: 
www.vlaanderen.be/jobbonus
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