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Alles over je eindejaarspremie
De eindejaarspremie maakt deel uit van de verschillende voordelen waar je krachtens
een door je vakbondsvertegenwoordigers onderhandelde collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. Aangezien ze beschouwd wordt als loon,
moeten op deze premie RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en
bedrijfsvoorheffing worden betaald. Omdat een eindejaarspremie niet wettelijk verplicht
is, moeten de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en de uitbetalingsdatum
dus voorzien worden in de cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf gesloten
wordt. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

UITBETALING
Uitsluitend van toepassing op
uitzendbureaus/ uitzendkrachten
Uitbetaling ten laste van het sociaal
fonds voor de uitzendkrachten in de loop
van de maand december
BEDRAG
8,33% van de lonen die werden
ontvangen tussen 1 juli en 30 juni van
het daaropvolgende jaar
TOEKENNINGSMODALITEITEN
Om recht te hebben op de
eindejaarspremie moet de uitzendkracht:




GELIJKSTELLINGEN
Sommige afwezigheidsdagen zoals
ziektedagen gedekt door gewaarborgd
loon, inhaalrustdagen en feestdagen,
tellen mee voor de berekening van het
aantal dagen.
Ook worden maximum 5 dagen
economische werkloosheid automatisch
gelijkgesteld.
Aarzel niet om je tot je BBTK-afgevaardigde
of regionale afdeling te richten om de
bijzondere sectorale regels te vragen, of de
afspraken die eigen zijn aan je bedrijf. Ze
kunnen samen met u nagaan wat het bedrag
van uw eindejaarspremie is.

tijdens de referteperiode ten minste
65 dagen (5-daagse werkweek) of 78
dagen (6-daagse werkweek) gewerkt
hebben als uitzendkracht
daarentegen moeten de
uitzendkrachten die tijdens de
referteperiode in vaste dienst treden
bij de gebruiker waarbij zij
onmiddellijk daarvoor als
uitzendkracht waren tewerkgesteld,
slechts 60 (5-daagse werkweek) of 72
dagen (6-daagse werkweek) gewerkt
hebben

De periode voor de verjaring van nietbetaalde premies bedraagt 3 jaar
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