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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

BVR jobbonus loontrekkenden 

Mevrouw de viceminister-president 

De Vlaamse sociale partners wensen niet te adviseren op het BVR jobbonus 

loontrekkenden. Ze hebben zich publiek, binnen het sociaal overleg en tijdens 

het overleg met de minister herhaaldelijk uitgesproken over de wenselijkheid 

van de jobbonus voor loontrekkenden waarvan ze een verschillende apprecia-

tie hebben. De Vlaamse sociale partners hadden het wel transparanter en 

meer coherent gevonden de jobbonus en jobbonus+ samen te behandelen, 

net als de eventuele uitbreiding en omvorming van de transitiepremie. 

Op 20 december 2021 brachten ze een advies uit op het decreet jobbonus 

loontrekkenden. Ze belichtten hierin een aantal principes in de aanloop naar 

het uitvoeringsbesluit. Het gaat om de praktische invulling van het loon- en in-

komstenbegrip, het budget, de promotieval, de timing van de uitbetaling, de 

rechtszekerheid en de monitoring.  

Inzake rechtszekerheid stelde de Vlaamse Regering in haar antwoord op het 

SERV-advies decreet jobbonus loontrekkenden dat het niet geheel duidelijk is 

welk criterium de Vlaamse sociale partners voorstellen. Met het oog op rechts-

zekerheid vraagt de SERV te onderzoeken of ook werkplaats (naast het huidige 

criterium van woonplaats) in aanmerking kan worden genomen als criterium1. 

Dat wil zeggen dat één van deze criteria moet vervuld zijn, maar ze wel allebei 

als optie gelden. Het gaat dus om loontrekkenden wonend in Vlaanderen of 

werkend in Vlaanderen. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

1  Zie advies decreet jobbonus van 20 december 2021: https://www.serv.be/node/14723; en het 

Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee van 24 maart 2022: 

https://www.serv.be/node/15014  
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