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1 Eindejaarspremie

inhoud 1. Eindejaarspremie
1. Faïence
Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?
De toekenningsvoorwaarden, de referteperiode en de betalingsdatum worden  
bepaald op ondernemingsniveau, in overleg met de vakbonden.
Indien er geen ondernemingsakkoord is, loopt de referteperiode van 1 december tot 
en met 30 november van het volgende jaar.
Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
Het bedrag wordt berekend op basis van jouw individueel uurloon van oktober en jouw 
anciënniteit. Elke begonnen maand = volledige maand.

• Minder dan 1 jaar anciënniteit: (85 x het uurloon x aantal maanden gepresteerde 
arbeid) / aantal prestatiemaanden (in principe = 12 maanden).

• 1 jaar anciënniteit: 85 x het uurloon.
• 2 jaar anciënniteit: 95 x het uurloon.
• 3 jaar anciënniteit: 105 x het uurloon.
• 4 jaar anciënniteit: 115 x het uurloon.
• 5 jaar en meer anciënniteit: 130 x het uurloon.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?
Indien er geen ondernemingsakkoord is, wordt de premie ten laatste op 15 december 
uitbetaald.
Sociale zekerheid
De eindejaarspremie komt volledig in aanmerking voor inhoudingen sociale zekerheid: 
13,07 % op 108 % van de premie.
Belastingen
Het brutobedrag van de eindejaarspremie (verminderd met de ingehouden 
persoonlijke RSZ-bijdrage) is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.Download onze nieuwe 
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2. Keramiek
Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?
Als je één jaar anciënniteit in de onderneming hebt.
De toekenningsvoorwaarden, de referteperiode en de betalingsdatum worden bepaald op ondernemingsniveau, in 
overleg met de vakbonden.
Indien er geen ondernemingsakkoord is, loopt de referteperiode van 1 december tot en met 30 november van het 
volgende jaar.
Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
De eindejaarspremie bedraagt € 1.029,12.
Vanaf het 2de jaar ondernemingsanciënniteit, komt er € 22,89 per jaar ondernemingsanciënniteit bij, met als maximum  
12 jaren. Dus maximum € 274,68 (12 x € 22,89) extra.
Deze bedragen worden geïndexeerd wanneer de lonen worden geïndexeerd. Deze bedragen zijn geldig vanaf  
1 november 2022 (laatste loonindexering).
Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?
Indien er geen ondernemingsakkoord is, wordt de premie ten laatste op 15 december uitbetaald.
Sociale zekerheid
De eindejaarspremie komt volledig in aanmerking voor inhoudingen sociale zekerheid: 13,07 % op 108 % van de premie.
Belastingen
Het bruto bedrag van de eindejaarspremie (verminderd met de ingehouden persoonlijke RSZ-bijdrage) is onderworpen 
aan bedrijfsvoorheffing.

3. Vuurvaste producten
Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?
Als je op de datum van betaling effectief aan de slag bent of ontslagen bent om technische of economische redenen 
vóór de uitbetalingsdatum.
Dagen die worden gelijkgesteld met effectief aan de slag zijn:

• Dagen afwezigheid wegens arbeids(weg)ongeval.
• Dagen gerechtvaardigde afwezigheid.
• Dagen afwezigheid wegens (beroeps)ziekte (max. 125 werkdagen per jaar).
• Jaarlijkse vakantie, feestdagen en gedeeltelijke werkloosheid.

De referteperiode loopt van 1 december tot en met 30 november van het volgende jaar.
Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
De eindejaarspremie bedraagt € 689,21.
Dit bedrag wordt verhoogd met € 22,89 per jaar ondernemingsanciënniteit, met als maximum 12 jaren. Dus maximum  
€ 274,68 (12 x € 22,89) extra.
Deze bedragen worden geïndexeerd wanneer de lonen worden geïndexeerd. Deze bedragen zijn geldig vanaf  
1 november 2022 (laatste loonindexering).
Zij wordt prorata toegekend aan werknemers die vóór de betalingsdatum ontslagen werden om technische of 
economische redenen.
Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?
De premie wordt in de eerste week van december uitbetaald.
Sociale zekerheid
De eindejaarspremie komt volledig in aanmerking voor inhoudingen sociale zekerheid: 13,07 % op 108 % van de premie.
Belastingen
Het bruto bedrag van de eindejaarspremie (verminderd met de ingehouden persoonlijke RSZ-bijdrage) is onderworpen 
aan bedrijfsvoorheffing.


