
 
 
 
 

De koopkracht van de laagste lonen verhoogt: 
De federale werkbonus en de invoering van de 

Vlaamse jobbonus 
 

De werkbonus is federale regelgeving en bestaat sinds 1 januari 2000. Ze heeft tot doel om 

werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het 

brutoloon te verhogen. Concreet voorziet de werkbonus in een vermindering van de 

werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid (RSZ).  

Die bijdragevermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat geleidelijk verminderd 

naarmate het loon hoger wordt. De werkgever brengt het bedrag in mindering van de 

normale werknemersbijdragen (13,07% van het brutoloon) bij de betaling van het loon. Op 

die manier compenseert de werkbonus de volledige werknemersbijdrage voor een 

referteloon ten belope van ongeveer € 1.750 bruto per maand.  

De jobbonus daarentegen is Vlaamse regelgeving die eind dit jaar in werking zal treden. Ze 

heeft hetzelfde doel als de federale werkbonus, namelijk ervoor zorgen dat mensen met een 

laag loon een hoger nettoloon overhouden. Het verschil is dat ze dit niet doet via 

verminderde RSZ-bijdragen, maar wel via de invoering van een premie.  

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het inkomen van het vorige 

kalenderjaar en bedraagt maximaal € 600 netto per jaar (voor werknemers met een 

brutoloon dat niet hoger is dan € 1.800 per maand). De premie neemt geleidelijk af tot € 20 

(voor werknemers met een bruto maandloon van € 2.499). Vanaf een bruto maandloon van 

€ 2.500 wordt geen jobbonus meer toegekend.  

 De federale werkbonus en de Vlaamse jobbonus kunnen met elkaar gecombineerd worden, 

al zal het voordeel dat federaal wordt toegekend aanzienlijk hoger zijn dan het maximum 

van € 50 per maand (€ 600 per jaar) die in Vlaanderen kan worden toegekend.  

Beide voordelen zijn afhankelijk van het maandloon van werknemers en van de 

tewerkstellingsgraad (hoe hoger het maandloon, hoe kleiner de vermindering).  

 

 



Hoe werkt het? Werkbonus versus jobbonus 

Voor de berekening van de vermindering van sociale bijdragen (in het geval van de federale 

werkbonus) wordt gebruik gemaakt van drie loonzones afgebakend door twee loongrenzen, 

de lage loongrens S1 en de hoge loongrens S2.  

De loongrens S1 is sinds 2015 gekoppeld aan het gewaarborgd gemiddeld minimum 

maandinkomen (S1= GGMMI * 103%). 

Vanaf 1 april 2022 wordt ook de loongrens S2 gekoppeld aan het (eveneens op 1 april 2022 

verhoogde) gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. S2 is sindsdien gelijk aan het 

GGMMI * 157,6814%. 

Deze loongrenzen en verminderingsbedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het 

indexcijfer der consumptieprijzen (spilindex). Hierdoor werden de grenzen en bedragen 

verhoogd op 1 mei 2022 (de concrete bedragen worden hieronder meegegeven). 

De Vlaamse jobbonus werkt ook met drie loonzones. Zo zal de werknemer met een 

brutomaandloon dat niet hoger is dan € 1.800, de maximale premie van € 600 netto per jaar 

ontvangen. Bij een brutoloon tussen de € 1.800 en € 2.500, ontvangt de werknemer een 

fractie van de maximale bonus van € 600 per jaar (€ 20 indien het brutoloon € 2.499 

bedraagt). Indien de werknemer meer dan € 2.500 verdient, is er geen recht meer op de 

jobbonus. Voor meer uitleg over de jobbonus verwijzen we je naar ons aparte artikel 

hieromtrent.  

De concrete bedragen 

Voor de federale werkbonus vind je op volgende pagina de nieuwe bedragen van toepassing 

sinds 1 mei 2022 (voor bedienden gelden andere bedragen). 

https://www.abvvmetaal.be/nieuws/4581-de-vlaamse-jobbonus-voor-jou-uitgelegd


 

 
 
NB: Per werknemer mag het totaal van de vermindering van de sociale bijdragen niet meer 

bedragen dan € 2.796,60 per kalenderjaar vanaf 1 mei 2022. 

 
Bron: socialsecurity.be en het Belgisch Staatsblad 

Maandelijks loon Vermindering van de persoonlijke bijdragen per maand

< of = 1.897,55 EUR 251,69 EUR

> 1.897,55 EUR < of = 

2.904,93 EUR
251,69 EUR - [0,2498 x (S

 
- 1.897,55 EUR)] 

> 2.904,93 EUR 0 EUR

   1. Voltijdse werknemers met volledige maandprestaties

2. Voltijdse werknemers met onvolledige prestaties en deeltijdse werknemers

de bijdragevermindering wordt strikt evenredig aangepast naargelang de prestaties van de werknemer 

(P= (J/D) x R

De breuk J/D wordt afgerond op twee decimalen (0,005 wordt 0,01) en het resultaat van die breuk mag nooit 

groter zijn dan 1.

Deeltijdse werknemers en gelijkgestelden

P= (H/U) x R

De breuk H/U wordt afgerond op twee decimalen (0,005 wordt 0,01) en het resultaat van die breuk mag nooit 

groter zijn dan 1.


