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als grensarbeider

Krijg
jouw jobbonus 

www.vlaanderen.be/jobbonus

De Vlaamse overheid geeft één keer per jaar een jobbonus aan werknemers  
met een brutomaandloon van minder dan € 2.500. 

Dankzij die bonus is het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter.  
Kom je als grensarbeider in aanmerking? Dan kan je jouw jobbonus aanvragen via het digitale WSE-loket.
 
Vragen? 
• België: bel het gratis nummer 0800-611 06.
• Buitenland: bel het betalend nummer +32 2 553 17 00 of mail jobbonus.wse@vlaanderen.be.
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In een
notendop

Wat is de jobbonus? 

De jobbonus is een bonus van de Vlaamse 
overheid voor wie minder dan € 2.500 bruto 
per maand verdient. We betalen de jobbonus 
één keer per jaar uit. De berekening gebeurt op 
basis van de inkomsten en arbeidsprestaties  
van het vorige kalenderjaar. 
 
Voor wie? 

De jobbonus is er voor werknemers in 
Vlaanderen en voor grensarbeiders die in 
Vlaanderen wonen en binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER) werken.  
Grensarbeiders moeten minstens één keer 
per week naar hun hoofdverblijfplaats in 
Vlaanderen terugkeren.

Waarom is de jobbonus er?  

Dankzij de jobbonus is het verschil tussen 
werkloosheid en werken groter. De jobbonus 
moedigt mensen aan om werk te zoeken of  
aan de slag te blijven. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 

Om recht te hebben op de jobbonus moet  
je in Vlaanderen gedomicilieerd zijn op  
1 januari van het jaar volgend op het 
refertejaar. Dat is het jaar waarop we de 
jobbonus berekenen.

Je vindt alle voorwaarden op www.vlaanderen.be 
/jobbonus/jobbonus-voor-grensarbeiders. 

We hebben alle talenten nodig op onze arbeidsmarkt. Om meer mensen aan de slag te krijgen 
en werken meer te laten lonen, is er de jobbonus van de Vlaamse overheid.

Ook grensarbeiders hebben recht op zo'n jobbonus. Om in aanmerking te komen, moet je in 
Vlaanderen wonen, in het buitenland werken en als loontrekkende minder dan € 2.500 bruto 
per maand verdienen. 

De Vlaamse overheid kan geen beroep doen op de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid voor de berekening van jouw jobbonus. Daarom moet je als grensarbeider zelf  
jouw jobbonus aanvragen. Dat doe je in het digitale WSE-loket.

We beseffen dat deze digitale stap niet voor iedereen even gemakkelijk is. Daarom vind je in 
deze handleiding meer info over de jobbonus voor grensarbeiders, de verschillende stappen  
om een aanvraag in te dienen en enkele veelgestelde vragen en antwoorden.
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in 3 stappen
Jouw jobbonus

Hoe krijg ik mijn jobbonus?

1. Meld je aan bij het WSE-loket 
Het WSE-loket (loket.wse.vlaanderen.be) is 
een digitaal platform van het Departement 
Werk en Sociale Economie. Om de jobbonus 
te ontvangen, moeten grensarbeiders een  
aanvraag indienen via dit WSE-loket. Toegang 
tot dit loket gaat via een digitale sleutel.  
 
Op pagina 9 van deze handleiding geven 
we je een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden om je aan te melden.  

2. Dien een aanvraag in 
Vanaf pagina 10 van deze handleiding 
leggen we je stap voor stap uit hoe je  
een aanvraag indient. 

3. Vul je rekeningnummer aan  
op burgerprofiel.be 
Hulp nodig bij het invullen van  
je rekeningnummer? Ga naar  
www.vlaanderen.be/jobbonus/ 
hoe-registreer-ik-mijn-rekeningnummer  
en lees het stappenplan of bekijk  
de instructievideo.

Hoeveel bedraagt mijn jobbonus? 

Het bedrag hangt af van jouw gemiddeld 
maandelijkse brutoloon. Hoe lager jouw loon, 
hoe hoger jouw bonus. Ben je als grensarbeider 
bij meerdere werkgevers aan de slag? Dan tellen 
we die brutolonen samen.
 

Het gemiddeld loon is minder dan  
€ 1.800 bruto per maand. De jobbonus 
bedraagt maximaal € 600 per persoon bij 
een voltijdse tewerkstelling. 
Het gemiddeld loon ligt tussen € 1.800  
en € 2.500 bruto per maand. De 
jobbonus ligt tussen € 10 en € 600 en 
neemt af naargelang je meer verdient.
Het gemiddeld loon is meer dan € 2.500 
bruto per maand. Je hebt geen recht op  
de jobbonus.

 
We berekenen de jobbonus per kwartaal. 
Daarbij houden we rekening met het aantal  
gewerkte dagen per kwartaal en het referte- 
maandloon voor voltijdse prestaties. Dat is het 
loon dat je zou krijgen als je voltijds en een 
volledig kwartaal werkt. De bedragen van de 
vier kwartalen tellen we op. Zo komen we tot 
jouw jobbonus voor een volledig jaar. 
 
Voor de jobbonus van 2022 (berekend op  
basis van je loon en prestaties in 2021) tellen  
we € 100 extra bij jouw bedrag. Dat is een 
eenmalige verhoging.

Wanneer ontvang ik  
mijn jobbonus?

Als grensarbeider moet je eerst een aanvraag 
indienen via het digitale WSE-loket. Daarna 
ontvang je een bevestigingsmail. Vervolgens 
gaat een dossierbehandelaar met jouw 
aanvraag aan de slag. Dat kan even duren. 
 
Als jouw aanvraag is goedgekeurd, ontvang je 
een bevestigingsbrief. Dat kan op papier met 
de post of digitaal via je eBox, als je die hebt 
ingeschakeld. 

We berekenen jouw jobbonus en informeren 
je over het bedrag en de berekening in een 
laatste brief (op papier met de post of via je 
eBox). Daarin staat ook het rekeningnummer 
waarop we jouw jobbonus uitbetalen. 

Het is daarom belangrijk dat je dat rekening- 
nummer registreert in Mijn Burgerprofiel. Een 
maand na ontvangst van deze brief betalen we 
jouw jobbonus uit.

1. Meld je aan bij het 
digitale WSE-loket 

3. Ontvang
jouw jobbonus

2. Dien een 
aanvraag in
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Meld je aan op het WSE-loket met één van je digitale sleutels

 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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             Kwartaal 1        Kwartaal 2       Kwartaal 3       Kwartaal 4 

 

 
            Trimestre 1      Trimestre 2      Trimestre 3      Trimestre 4         

Normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur binnen de                          

Onderneming in een gelijkaardige functie, in uren – 

Durée de travail hebdomadaire à temps plein normale  

dans l’Entreprise dans une fonction similaire, en heures 

 
Contractuele wekelijkse arbeidsduur, in uren – 

Durée de travail hebdomadaire contractuelle, en heures 

 
Effectief gewerkte uren – 

Heures effectivement travaillées  
 

Vakantiedagen of gelijkgesteld opgenomen, in uren – 

Jours de congé ou assimilés pris, en heures  

 
Ziektedagen opgenomen, in uren – 

Jours de maladie pris, en heures  
 

 
 

 
Bruto salaris uitgekeerd, inclusief vakantiegeld, exclusief eindejaarspremie, kerstbonus – 

Salaire brut versé, pécule de vacances compris, prime de fin d’année et prime de Noël  

non comprises  
Betaalde vergoedingen en premies zoals overloon, onkostenvergoeding, verbrekings- 

vergoeding, transitievergoeding, waarop sociale bijdragen of belastingen werden  

ingehouden –   Indemnités et primes payées, telles que le sursalaire, le remboursement de frais,  

l’indemnité de rupture, l’indemnité de transition, sur lesquelles des cotisations sociales  

ou des impôts ont été retenus. 
 

 
 

Opgemaakt te – Fait à  [locatie en datum - lieu et date]  

 
Handtekening - Signature 

PRESTATIEGEGEVENS PER KWARTAAL– DONNEES RELATIVES AUX PRESTATIONS EMPLOYÉ PAR TRIMESTRE 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BEZOLDIGINGSGEGEVENS VOOR HET VOLLEDIGE JAAR – DONNEES RELATIVES A LA RÉMUNÉRATION EMPLOYÉ 

POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE  (6) 

(7) 

ONDERTEKENING – SIGNATURE 

de jobbonus aan?
Hoe vraag ik

Deze documenten heb je nodig

 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Attest buitenlandse tewerkstelling – Vlaamse jobbonus 

Attestation d’emploi étranger – Bonus emploi flamand 

 
 
 
 
Voor- en achternaam – Prénom et nom  

Geboortedatum – Date de naissance  
 
 
 
Kalenderjaar waarvoor de werknemer de Vlaamse jobbonus wil aanvragen - 

Année calendaire pour laquelle l’employé souhaite demander le Bonus emploi  

flamand 

  
 
Land van tewerkstelling – Pays d’emploi (Uniquement pour les pays suivants, un Vlaamse jobbonus peut être demandé : Bulgarie, Chypre, Danemark,  

Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,  

Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, République Tchèque, Suède)  

 
Naam werkgever – Nom de l’employeur  

Registratienummer – Numéro d’enregistrement 
 
Adres werkgever – Addresse de l’employeur  Straatnaam – Nom de rue 

  
 
Nummer – Numéro  

Toevoeging – Complément d’adresse   
Postcode – Code postal  

Stad – Ville  
 
 
 
 

WERKNEMERSGEGEVENS – DONNEES DE L’EMPLOYE  

WERKGEVERSGEGEVENS – DONNEES DE L’EMPLOYEUR  

   

www.vlaanderen.be/departement-wse 

Attest buitenlandse tewerkstelling – Vlaamse jobbonus 
Attestation d’emploi étranger – Bonus emploi flamand 

 
Waarvoor dient dit attest? – À quoi sert la présente attestation? 
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.   
Cette attestation donne un aperçu des données nécessaires pour compléter le formulaire de 
demande du Bonus emploi flamand par les travailleurs résidant en Flandre et travaillant à l’étranger. 
Si un employé veut introduire une demande pour le bonus emploi flamand, cette attestation doit 
être remplie au préalable par l’employeur étranger. 
Une attestation doit être établie pour chaque emploi. Un emploi couvre l’ensemble des activités 
exercées auprès d’un même employeur étranger au cours d’une année civile.  Par conséquent, s’il y a 
eu travail pour plusieurs employeurs au cours de la même année, une nouvelle attestation doit être 
établie pour chaque employeur.   
 
 
Wie vult dit attest in?  - Qui complète cette attestation? 
Dit attest wordt opgemaakt en ondertekend door de buitenlandse werkgever waarop de gegevens 
betrekking hebben.   
Cette attestation est complétée et signée par l’employeur étranger auquel se rapportent les données.   
 
Wat gebeurt er met het attest? – Que devient l’attestation? 
Een scan van dit attest dient toegevoegd te worden aan uw digitale aanvraag in het WSE-loket.   
Un scan de cette attestation doit être joint à la demande numérique de l’employé dans le guichet 
WSE en ligne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden met itsme® 
 
itsme® is een app die toelaat om op een 
veilige, gemakkelijke en betrouwbare manier 
je identiteit aan te tonen of transacties  
te bevestigen. Meer informatie over  
het gebruik van itsme® vind je op  
www.itsme-id.com/nl-BE/get-started

Aanmelden met eID en 
aangesloten kaartlezer 
 
Aanmelden met jouw eID, pincode en een 
aangesloten eID-kaartlezer biedt je het 
hoogste niveau van beveiliging. Daarom 
is dit de standaardmanier om je aan te 
melden. Je kan de andere digitale sleutels 
pas activeren nadat je je eerst aanmeldt 
met jouw eID.
  

Beveiligingscode via  
mobiele app

Er bestaan verschillende mobiele apps voor 
het genereren van een unieke, tijdgebonden 
beveiligingscode waarmee je je kan 
aanmelden. Je gebruikt voor deze sleutel 
ook jouw gebruikersnaam en paswoord.

Digitale sleutels voor  
niet-Belgen

Als je geen Belgische eID hebt en je wilt 
toegang tot de digitale overheid, dan kan 
je in een registratiekantoor jouw digitale 
sleutels activeren. Meer info vind je op 
www.vlaanderen.be/aanmelden-bij-de-
overheid-mijn-digitale-sleutels/digitale-
sleutels-voor-niet-belgen

Om jouw jobbonus aan te vragen in het WSE-
loket, heb je een aantal documenten nodig:

Attest buitenlandse tewerkstelling
Loonbrief per maand, kwartaal of jaar

Het attest buitenlandse tewerkstelling laat je 
invullen door jouw werkgever. Je vindt dit attest 
in verschillende talen op www.vlaanderen.be/
jobbonus/jobbonus-voor-grensarbeiders.  
Werk je bij meerdere buitenlandse werkgevers? 
Dan vraag je aan elke werkgever om zo'n 
attest voor jou in te vullen. Dat attest bevat 
informatie over jouw gewerkte uren en jouw 
loon. Die informatie heb je nodig om een 
aanvraag in te dienen.

Voeg jouw loonbrief van het jaar waarop  
de jobbonus wordt berekend toe als bijlage, 
want dat is het bewijsstuk bij jouw aanvraag. 
Voor de jobbonus van 2022 is dat de loonbrief 
uit 2021. Een papieren loonbrief zal je eerst 
moeten inscannen.

Heb je hulp nodig bij het aanmelden in het WSE-loket?  
Bel vanuit België het gratis informatienummer 0800-611 06.  
Vanuit het buitenland bel je het betalend nummer +32 2 553 17 00
of mail je naar jobbonus.wse@vlaanderen.be.

Hulp nodig?
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Dien je aanvraag in

Stap 1: Log in op het WSE-loket (loket.wse.vlaanderen.be) via itsme, eID, mobiel of token. 
De startpagina ziet er zo uit.

Stap 2: Klik op ‘Start nieuwe aanvraag’.
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Stap 4: Vul je gegevens in en klik op ‘Volgende’.

Stap 3: Scrol naar beneden en klik op ‘Jobbonus’.
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Stap 6: Klik aan wat voor jou van toepassing is en klik op ‘Volgende’.

Stap 5: Kies het kalenderjaar waarvoor je een jobbonus wil aanvragen.
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Stap 7a: Je moet als grensarbeider op eer verklaren dat je minstens één keer per week naar jouw hoofd- 
verblijfplaats in Vlaanderen terugkeert. Dat wil zeggen dat je een eerlijk antwoord geeft op deze vraag.  
Klopt dat voor jou? Klik dan op ‘Ja' en vervolgens op ‘Volgende'. 

Stap 7b: Keer je niet minstens één keer per week terug naar je hoofdverblijfplaats in Vlaanderen? 
Dan is jouw antwoord ‘nee'. Opgepast: je voldoet niet aan één van de voorwaarden voor de jobbonus. 
Je aanvraag wordt afgesloten.
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Stap 9a: Neem het ingevulde attest buitenlandse tewerkstelling erbij. Vul de gegevens in. Voeg de gevraagde 
documenten toe als bijlage. Let op: je moet jouw jaarlijkse of maandelijkse loonbrief van vorig jaar toevoegen  
(= het jaar waarop de jobbonus wordt berekend).

Stap 8: Duid het land aan waar je in 2021 werkte.
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Stap 10: Je krijgt een overzicht van de door jou ingevoerde gegevens.

Stap 9b: Klik op ‘Volgende’.

20

21



Stap 12: Als je aanvraag is ingediend, zie je een kader met de bevestiging van jouw aanvraag.
Registreer nu jouw rekeningnummer op www.burgerprofiel.be. 

Heb je hulp nodig om je rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel? Je vindt meer info, een stappenplan  
en een instructievideo op www.vlaanderen.be/jobbonus/hoe-registreer-ik-mijn-rekeningnummer.

Stap 11: Overloop alle gegevens. Is alles correct ingevuld en zijn de bijlagen toegevoegd?  
Vink de verklaring aan en klik op 'Indienen'.
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De meest
gestelde vragen

Kom ik als grensarbeider in 
aanmerking voor de jobbonus? 

Ja, als grensarbeider kom je in aanmerking 
voor de jobbonus als je binnen de EER werkt 
en in Vlaanderen woont. Daarvoor dien je zelf 
een aanvraag in via het digitale WSE-loket. 
Meer info lees je in deze handleiding en op 
www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-
grensarbeiders.
 

Waarom moet ik als grensarbeider 
een aanvraag indienen? 

Voor de berekening van de jobbonus maakt de 
Vlaamse overheid gebruik van de gegevens van 
de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
Grensarbeiders die in het buitenland werken, 
betalen meestal hun socialezekerheidsbijdragen 
in het land waar ze werken. De Belgische 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft dus 
geen informatie over deze grensarbeiders, 
waardoor de Vlaamse overheid jouw jobbonus 
niet kan berekenen.

In die aanvraag moet je info geven over jouw 
gewerkte uren en je loon. Daarvoor maak je 
gebruik van het ingevulde en ondertekende 
attest buitenlandse tewerkstelling.

Krijg ik een jobbonus als ik  
op interimbasis werk? 
 
Ja, als je aan de voorwaarden voldoet. Bij 
de berekening van de jobbonus houden we 
rekening met het arbeidsregime en de gewerkte 
periodes doorheen het jaar. Werkte je een 
bepaalde periode niet, dan ontvang je voor die 
periode geen jobbonus. 

Wat als ik deeltijds werk?  

Ook dan heb je recht op een jobbonus. 
Bij de berekening houden we rekening  
met jouw arbeidsregime en de gewerkte  
periodes doorheen het jaar. 
 

Wat als ik deeltijds  
zelfstandige ben?  

Bij de berekening van de jobbonus houden we 
rekening met het arbeidsregime en de gewerkte 
periodes doorheen het jaar. Werk je deeltijds als 
zelfstandige, dan houden we alleen rekening met 
jouw inkomen en arbeidsregime in loondienst. Jouw 
inkomsten als deeltijds zelfstandige tellen niet mee. 

Ik ging in de loop van het 
refertejaar met pensioen.  
Kom ik nog in aanmerking  
voor de jobbonus?  

We houden rekening met de wettelijke 
pensioenleeftijd. In België ligt die momenteel 
op 65 jaar. Was je op de eerste dag van het 
kwartaal jonger dan 65 jaar, dan nemen we de 
beroepsactiviteiten van dit kwartaal mee in 
de berekening van de jobbonus. Blijf je na het 
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd nog 
werken, dan kom je voor die periode niet in 
aanmerking voor de jobbonus. 

Moet ik een volledig jaar  
werken om de jobbonus  
te krijgen?  

Nee, het is niet noodzakelijk om een volledig 
jaar te werken om in aanmerking te komen  
voor een jobbonus. We berekenen de jobbonus 
op basis van de gewerkte periodes doorheen 
het jaar. 

Ik werk zowel voor een Belgische  
werkgever als voor een werkgever  
in het buitenland. Kom ik in 
aanmerking voor een jobbonus?

Werk je zowel als grensarbeider als voor 
een Belgische werkgever? Dan heb je 
een gecombineerd statuut. Ook met een 
gecombineerd statuut kan je in aanmerking 
komen voor een jobbonus, als je aan de 
voorwaarden voldoet.

Ik werk zowel voor een Belgische 
werkgever als voor een werkgever 
in het buitenland. Hoe wordt  
mijn jobbonus berekend?

We berekenen jouw jobbonus voor elke werkgever  
apart. De som van beide jobbonussen kan niet 
meer zijn dan € 600. In 2022 wordt er € 100 bij 
het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een 
eenmalige verhoging. Daardoor ligt de jobbonus 
in 2022 tussen € 110 en € 700.

Wat als ik een gecombineerd 
statuut heb en al een jobbonus 
ontving?

Als je een gecombineerd statuut hebt en al een 
jobbonus ontving, dan maken wij de berekening 
opnieuw. Het verschil zullen we uitbetalen of 
terugvorderen.

Vanaf wanneer kan ik een 
aanvraag indienen voor mijn 
jobbonus?

Een jobbonus aanvragen voor 2021 kan sinds 
1 december 2022. Wanneer je een jobbonus 
kan aanvragen voor de volgende jaren, zal 
telkens gecommuniceerd worden op de website 
www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-
grensarbeiders. Dit zal ten laatste in het najaar 
zijn, maar de concrete datum is afhankelijk van 
technische of wetgevende wijzigingen.

Wat is de EER? 

De EER is de Europese Economische Ruimte. 
Dat zijn alle landen van de Europese Unie, 
aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en 
IJsland. Als je in een van deze landen werkt, 
in Vlaanderen woont en als loontrekkende 
minder dan € 2.500 bruto per maand verdient, 
kom je in aanmerking voor een jobbonus voor 
grensarbeiders. Groot-Brittannië maakt sinds  
de brexit geen deel meer uit van de EER.

Mijn werkgever begrijpt geen 
Nederlands. Bestaat het attest 
buitenlandse tewerkstelling ook 
in andere talen?

Ja, het attest buitenlandse tewerkstelling 
bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en 
Engels. Deze vertalingen vind je op:  
www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-
grensarbeiders.   

Wat als mijn loon doorheen  
het jaar stijgt? 

De berekening van de jobbonus gebeurt op 
kwartaalbasis. We berekenen per kwartaal een 
refertemaandloon. Voor de kwartalen waarin 
het loon binnen de loongrenzen van € 1.800 en 
€ 2.500 valt, kennen we een jobbonus toe.  
Als jouw brutomaandloon de grens van € 2.500 
voor een bepaald kwartaal overschrijdt, dan 
ontvang je voor dat kwartaal geen jobbonus. 
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Bel het gratis infonummer 0800-611 06 (enkel binnen België).  
Vanuit het buitenland bel je naar het betalend nummer +32 2 553 17 00  
of mail je naar jobbonus.wse@vlaanderen.be. Hulp nodig?

Ik hoorde ook iets over een 
jobbonus plus. Voor wie is die? 

Wie als loontrekkende minder dan € 2.500 bruto 
per maand verdient en beslist om de stap naar 
voltijds ondernemerschap te zetten, komt in 
aanmerking voor een jobbonus plus. Met die 
bonus stimuleert de Vlaamse overheid de stap 
naar ondernemerschap. 

Kom je als grensarbeider in aanmerking voor 
een jobbonus plus? Dan moet je eerst een 
aanvraag indienen voor de jobbonus. Pas nadat 
je jouw jobbonus hebt ontvangen, kan je in 
aanmerking komen voor een jobbonus plus.

Meer info daarover lees je op www.vlaanderen.be 
/jobbonus/jobbonus-plus-voor-zelfstandigen

Kan ik recht hebben op de 
jobbonus en op de jobbonus plus? 

Ja, dat kan. Als je in 2021 minder dan €2.500 
bruto per maand verdiende als werknemer en 
vervolgens in 2022 voltijds zelfstandige werd,  
heb je voor 2021 recht op de jobbonus en voor 
2022 op de jobbonus plus. 

Ik ga niet akkoord met de 
berekening van mijn jobbonus. 

Ga je niet akkoord met het bedrag van de 
toegekende jobbonus, dan kan je online een 
bezwaar indienen via www.jobbonus-bezwaar. 
vlaanderen.be. Dat doe je binnen de drie 
maanden volgend op de derde werkdag na  
de verzenddatum van de brief waarin het 
bedrag en de berekening vermeld staan.
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