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Attest buitenlandse tewerkstelling – Vlaamse jobbonus 
Foreign employment certificate – Flemish jobbonus 

 
 
Waarvoor dient dit attest? – Why this certificate? 
Dit attest geeft een overzicht van de relevante data die nodig is voor het invullen van het 
aanvraagformulier voor de Vlaamse jobbonus. 
Voor elke tewerkstelling dient één attest opgemaakt te worden. Een tewerkstelling betreft alle 
activiteiten bij één buitenlandse werkgever in één kalenderjaar.  Indien er bij meerdere werkgevers 
gewerkt werd in hetzelfde jaar, dient er dus voor elke werkgever een nieuw attest opgemaakt te 
worden.   
This certificate provides an overview of the relevant data required to complete the application form 
for the Flemish jobbonus. 
One certificate must be uploaded for each employment.  An employment concerns all activities with 
one foreign employer in one calendar year.  If several employers were employed in the same year, a 
new certificate must therefore be included for each employer. 
 
Wie vult dit attest in?  - Who completes this certificate? 
Dit attest wordt opgemaakt en ondertekend door de buitenlandse werkgever waarop de gegevens 
betrekking hebben.   
This certificate is filled in and signed by the foreign employer to which the employment relates. 
 
Wat gebeurt er met het attest? – What happens to this certificate? 
Een scan van dit attest dient toegevoegd te worden aan uw digitale aanvraag in het WSE-loket.   
A scan of this certificate must be added to your digital application in the WSE-loket. 
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Attest buitenlandse tewerkstelling – Vlaamse jobbonus 
Foreign employment certificate – Flemish jobbonus 

 
 
 
 
Voor- en achternaam – First name and name 
 
Geboortedatum – Birth date 
 
 
 
 
Kalenderjaar waarvoor de werknemer de Vlaamse jobbonus wil aanvragen - 
Calender year for which the employee wants to apply the Flemish jobbonus   
 
 
Land van tewerkstelling – Country of employment 
(Only for following countries a Flemish jobbonus can be applied for: Bulgaria, Cyprus, Denmark, Germany, Estonia, 
Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands,  
Austria, Poland , Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Czech Republic, Sweden) 
 
Naam werkgever – Employer name  
 
Registratienummer – Enterprise number 
 
Adres werkgever – Employer address  
Straatnaam – Street name   
 
Nummer – Number 
 
Toevoeging – Extension  
 
Postcode – Postal code 
 
Stad – City  
 
 
 
 

WERKNEMERSGEGEVENS – EMPLOYEE INFORMATION 

WERKGEVERSGEGEVENS – EMPLOYER INFORMATION 
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               Kwartaal 1        Kwartaal 2       Kwartaal 3       Kwartaal 4 
              Trimester 1      Trimester 2      Trimester 3      Trimester 4         
Normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur binnen de                          
Onderneming in een gelijkaardige functie, in uren – 
Normal full-time weekly working duration in the company  
in a similar position, in hours 
 
Contractuele wekelijkse arbeidsduur, in uren – 
Contractual weekly working duration, in hours 
 
 
Effectief gewerkte uren – 
Actual hours worked 
 
Vakantiedagen of gelijkgesteld opgenomen, in uren – 
Vacation days or equal used, in hours 
 
Ziektedagen opgenomen, in uren – 
Sick leave days, in hours  
 
 
 
Bruto salaris uitgekeerd, inclusief vakantiegeld, exclusief eindejaarspremie, kerstbonus – 
Gross salary paid, including holiday allowance, excluding year-end bonus, Christmas bonus 
 
Betaalde vergoedingen en premies zoals overloon, onkostenvergoeding, verbrekings- 
vergoeding, transitievergoeding, waarop sociale bijdragen of belastingen werden  
ingehouden –  
Compensations and bonuses paid such as overtime pay, expense allowance, severance pay 
allowance, transition allowance, from which social contributions or taxes were deducted 
 
 
 
 
Opgemaakt te – Made up : [locatie en datum – place and date]  
 
Handtekening - Signature 
 

PRESTATIEGEGEVENS PER KWARTAAL– PERFORMANCE DATA PER TRIMESTER 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BEZOLDIGINGSGEGEVENS VOOR HET VOLLEDIGE JAAR – REMUNERATION DATA FOR THE FULL YEAR 

(6) 

(7) 

ONDERTEKENING – SIGNATURE 
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Registratienummer  – Enterprise number 
Dit is het ondernemingsnummer.   
This is the official number of registration.  
 
Normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur binnen de Onderneming in een gelijkaardige functie, in uren – 
Normal full-time weekly working duration in the company in a similar position, in hours 
Dit betreft het aantal uren dat een werknemer in een gelijkaardige functie contractueel dient te 
presteren. 
This concerns the number of hours that an employee in a similar position is contractually required to 
perform. 
 
Contractuele wekelijkse arbeidsduur, in uren – Contractual weekly working duration, in hours 
Dit betreft het aantal uren dat de werknemer wekelijks dient te presteren volgens zijn/haar contract. 
This concerns the number of hours that the employee must perform per week according to his/her 
contract. 
 
Effectief gewerkte uren – Actual hours worked 
Dit betreft het aantal uren dat de werknemer effectief heeft gewerkt in het kwartaal.  Indien een 
werknemer volledige dagen werkte, dan wordt elke volledig gepresteerde dag vermenigvuldigd met 
de contractuele dagelijkse arbeidsduur, in uren.  Indien een werknemer overuren presteerde die 
uitbetaald werden, worden deze erbij geteld.   
This concerns the number of hours that the employee actually worked in the trimester. If an 
employee worked ful-time, each full day working duration is multiplied by the contractual daily 
working hours, in hours. Paid overtime should be included. 
 
Vakantiedagen of gelijkgesteld opgenomen, in uren – Vacation days or equal used, in hours 
Dit betreft het aantal uren dat de werknemer effectief heeft opgenomen in vakantie in het kwartaal.  
Indien een werknemer volledige dagen vakantie nam, dan wordt elke volledige vakantiedag 
vermenigvuldigd met de contractuele dagelijkse arbeidsduur, in uren.   
This concerns the number of hours that the employee has actually taken vacation in the trimester. If 
an employee took full days of vacation, each full day of vacation is multiplied by the contractual daily 
working hours, in hours. 
 
Ziektedagen opgenomen, in uren – Sick leave days, in hours  
Dit betreft het aantal uren dat de werknemer in ziekteverlof was.  Indien een werknemer volledige 
dagen ziek was, dan wordt dit getal vermenigvuldigd met de contractuele dagelijkse arbeidsduur, in 
uren.   

EXTRA UITLEG – ADDITIONAL EXPLANATION 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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This concerns the number of hours that the employee was on sick leave. If an employee was sick for 
full days, this number is multiplied by the contractual daily working hours, in hours. 
 
Bruto salaris uitgekeerd, inclusief vakantiegeld, exclusief eindejaarspremie, kerstbonus – 
Gross salary paid, including holiday allowance, excluding year-end bonus, Christmas bonus 
Dit betreft het totaalbedrag aan uitgekeerde loonelementen. 
This concerns the total amount of paid wage elements. 
 
Ontvangen vergoedingen en premies zoals overloon, onkostenvergoeding, verbrekingsvergoeding, transitievergoeding, 
waarop sociale bijdragen of belastingen werden ingehouden –  
Compensations and bonuses paid such as overtime pay, expense allowance, severance pay allowance, transition 
allowance, from which social contributions or taxes were deducted 
Dit betreft het totaalbedrag aan vergoedingen en premies die onderworpen zijn aan enige vorm van 
belastingen zoals sociale bijdragen of belastingen.  
This concerns the total amount of benefits and bonuses that are subject to any form of taxes such as 
social security contributions or taxes. 
 

(6) 

(7) 


