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1 Eindejaarspremie
2 Opleidingsvoucher

1. Eindejaarspremie

Rechthebbenden

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je: 

 op 30 november in dienst bent;
 minstens 3 maand anciënniteit hebt in de onderneming.

Je krijgt een premie pro rata als je: 

 met pensioen gaat;
Jouw eindejaarspremie is dan in verhouding met de dagen die je effectief 
presteerde (en de gelijkgestelde dagen) tussen 1 december 2017 en de  
laatste dag van de maand die voorafgaat aan je pensioen. 

 ontslagen wordt met een opzegtermijn;
Als bijkomende voorwaarde moet je 1 jaar dienstanciënniteit hebben.

 ontslagen wordt omwille van overmacht wegens ziekte;
 zelf ontslag neemt;

Als bijkomende voorwaarden moet je 1 jaar ondernemingsanciënniteit heb-
ben en moet je jouw opzegperiode gepresteerd of betaald hebben.

Is er in jouw onderneming een gunstigere regeling, dan kan je deze niet combineren 
met hetgeen hieronder bepaald is.

Referteperiode

Van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018.

Bedrag

Het bedrag van deze eindejaarspremie wordt berekend op basis van:

173 x (werkelijk uurloon x aantal uren/week) x Y*
40 x 260

*Y = het aantal effectief gewerkte dagen + gelijkgestelde dagen.

Werk je 36 uur per week, dan is jouw eindejaarspremie gelijk aan 156 uur van je loon 
dat je verdient op 30 november 2018, voor zover je effectieve prestaties geleverd 
hebt van 1 december 2017 tot 30 november 2018.
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Vind ons op  
Facebook via 
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Volg je op eigen initiatief een jobgerelateerde opleiding en betaal je die ook zelf? Dan kan je via GRAFOC een  
opleidingspremie ontvangen die tot € 250 per jaar oploopt!

Meer weten? www.grafoc.be/medewerker/mijn-opleidingspremie of info@grafoc.be. Je kan ook steeds terecht bij jouw 
ACVBIE – afgevaardigde!

2. Opleidingsvoucher

Werk je 35 uur per week, dan is jouw eindejaarspremie gelijk aan 151,67 uur van je loon dat je verdient op  
30 november 2018, voor zover je effectieve prestaties geleverd hebt van 1 december 2017 tot 30 november 2018.

Heb je tijdens de referteperiode onvolledige prestaties geleverd, dan krijg je een premie pro rata jouw gepresteerde 
en gelijkgestelde dagen ( = 1/260ste van het aantal hierboven bepaalde uren per effectief gepresteerde of gelijkgestelde dag).

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt in de loop van december.

Gelijkstellingen

1. De vakantie- en gewettigde afwezigheidsdagen zoals vermeld in de cao arbeidsvoorwaarden van  
 18/10/2007; 

2. De  niet gewerkte dagen wegens arbeidsongeval of beroepsziekte die wettelijk met arbeidsdagen worden  
 gelijkgesteld;

3. Een ziekteperiode van maximum 30 arbeidsdagen (niet opeenvolgend), of een ononderbroken duur van 
 maximaal 26 weken ziekte;

4. Elke niet effectief gepresteerde dag waarvoor bijdragen van sociale zekerheid worden ingehouden,  
 waaronder met name de niet gepresteerde dagen die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding;

5. De dagen van onvrijwillige werkloosheid.

Inhoudingen

1) Sociale zekerheid
De eindejaarspremie komt volledig in aanmerking voor inhoudingen sociale zekerheid: 13,07 % op 108 % van 
de premie.

2) Bedrijfsvoorheffing
Het bruto bedrag van de eindejaarspremie (verminderd met de ingehouden persoonlijke bijdrage RSZ) is 
onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
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