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Uw recht op een jobbonus  
 
 
De Vlaamse overheid voorziet een jobbonus voor meer dan 700.000 Vlamingen. In deze online 
actualiteit wordt verduidelijkt wie er recht op heeft, hoeveel de bonus zal bedragen en wanneer 
die wordt uitbetaald. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de werking van de jobbonus in 
enkele specifieke gevallen.  
 
 

A. Wie heeft recht op de jobbonus?  

Eenieder die in Vlaanderen woont en werkt en minder dan 2.500,00 euro bruto verdient, heeft 
recht op een jobbonus. Daarnaast hebben ook grensarbeiders, die in Vlaanderen wonen maar 
buiten België werken, hier recht op. Er zijn enkele categorieën die buiten dit recht vallen. Zo 
kunnen geneesheren in opleiding tot specialist geen aanspraak maken op de bonus. Ook 
leerlingen, stagairs en andere jongeren, tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan 
de sociale zekerheid, vallen er buiten. Ten slotte is er ook geen jobbonus voorzien voor 
jobstudenten en personen die het statuut hebben van sportbeoefenaar (en minder RSZ 
betalen). De bonus zal elk jaar waarin u aan de voorwaarden voldoet, uitgekeerd worden. Het 
is dus geen eenmalige uitkering.  

B. Hoeveel zal de jobbonus bedragen?  

In onderstaande tabel wordt het bedrag van de jobbonus waar u recht op heeft, weergegeven. 
Indien u minder dan 1.800,00 euro verdient, dan heeft u recht op de volledige bonus gelijk aan 
600,00 euro. Verdient u meer dan 1.800,00 euro dan zal de bonus gestaag dalen naar 0 euro. 
U krijgt dus geen jobbonus indien u meer dan 2.500,00 euro verdient.  

De jobbonus wordt per kwartaal berekend. Er wordt gewerkt met een ‘refertemaandloon’. Er 
zal een recht ontstaan op een deeltje van de jobbonus telkens het loon, in dat kwartaal, binnen 
de grenzen van 1.800 en 2.500 euro valt. Is er een periode niet gewerkt, dan krijgt u voor dat 
kwartaal geen jobbonus. Indien u meerdere deeltijdse jobs uitoefent, dan worden die jobs 
samengeteld. De bonus wordt dan berekend op basis van het samengetelde loon. Onder loon 
begrijpt men alle loonelementen, tenzij die expliciet uitgesloten worden. Onder andere 
overuren in de horeca, een flexiloon, vertrekvakantiegeld, eindejaarspremies, bedrijfswagens 
en maaltijdcheques worden niet onder het brutoloon begrepen.  

De jobbonus zal ten vroegste eind 2022 uitbetaald worden.  
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Bruto maandloon 
(voltijdse prestaties) 

Jobbonus (jaarbasis) 

1.500,00 € 600,00 € 

1.550,00 € 600,00 € 

1.600,00 € 600,00 € 

1.650,00 € 600,00 € 

1.700,00 € 600,00 € 

1.750,00 € 600,00 € 

1.800,00 € 600,00 € 

1.850,00 € 558,57 € 

1.900,00 € 517,14 € 

1.950,00 € 475,71 € 

2.000,00 € 434,29 € 

2.050,00 € 392,86 € 

2.100,00 € 351,43 € 

2.150,00 € 310,00 € 

2.200,00 € 268,57 € 

2.250,00 € 227,14 € 

2.300,00 € 185,71 € 

2.350,00 € 144,29 € 

2.400,00 € 102,86 € 

2.450,00 € 61,43 € 

2.500,00 € 20,00 € 
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C. Wat moet je doen om de bonus te krijgen?  

Het enige dat u zal moeten doen, is het registreren van uw rekeningnummer in ‘Mijn 
Burgerprofiel’. Iedere rechthebbende zal gecontacteerd worden op basis van automatische 
gegevensstromen en wordt dan verzocht om het rekeningnummer te registreren. De uitbetaling 
verloopt daarna automatisch. De registratie moet plaatsvinden omdat de Vlaamse Overheid 
niet zomaar gebruik zal maken van de gekende rekeningnummers daar deze niet noodzakelijk 
de rekeningnummers van de begunstigden zijn. De rekening kan ook toebehoren aan derden, 
(ex-)partner …  

D. Specifieke gevallen  

Wat bij mensen die deeltijds werken? Zij hebben recht op dergelijke bonus. De bonus zal dan 
de helft bedragen van het bedrag dat uitgekeerd wordt aan iemand die voltijds werkt. Ook hier 
geldt dat als u een periode niet gewerkt heeft, voor die periode geen jobbonus verkregen kan 
worden.  

Wat met zelfstandigen? Sommige zelfstandigen hebben recht op een ‘jobbonus plus’. Namelijk 
indien u minder dan 2.500,00 euro bruto verdient en de overstap maakt naar het 
ondernemerschap. In het jaar dat u overstapt en het jaar na de overstap krijgt u 600,00 euro. 
Was u al aan de slag als zelfstandige in bijberoep, dan maakt u ook aanspraak op deze steun. 
Er werd niet voor gekozen om het bedrag degressief te laten dalen naargelang het inkomen 
hoger ligt omdat dit niet dezelfde stimulans zou geven om te starten als zelfstandige in 
hoofdberoep.  
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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