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Eindejaarsuitkering - attractiviteitspremie 

 

1. PC 330- Eindejaarsuitkering (CAO 25-09-2002 -  KB 23-10-2002 – B.S. 05-11-2002) 

De aan werknemers toegekende eindejaarsuitkering wordt samengesteld door een forfaitair 

gedeelte en een variabel gedeelte. 

Ze wordt betaald in de loop van de maand december of wanneer de werknemer de 

onderneming verlaat. 

 Het forfaitair deel wordt berekend volgens de regels die in de openbare sector gelden. 

(artikel 5, § 2, 1° van het K.B. van 23 oktober 1979). 

Dit deel wordt elke jaar bepaald door het forfaitair gedeelte te vermeerderen met een 

percentage die schommelt naargelang de evolutie van de gezondheidsindex. 

 

Voor het jaar 2017, wordt het forfaitair deel bepaald op 343,19 €. 

 

 Het variabel deel bedraagt 2,5% van de bruto geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging. 

 

Bij bruto jaarlijkse bezoldiging dient te worden begrepen het vermenigvuldigen per 12 

van de bruto baremische geïndexeerde bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 

(met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage maar met uitsluiting van alle andere 

premies en toeslagen). 

De eindejaarsuitkering voor 2017 wordt aldus als volgt berekend: 

 
343,19 € + (geïndexeerde bruto bezoldiging van de maand oktober 2017 x 12 x 
2,5%) 

 

De eindejaarsuitkering is niet verschuldigd in de volgende toestanden: 



 

- Werknemers ontslagen wegens dringende reden; 

- Arbeidsprestaties uitgevoerd in het kader van een studenten arbeidscontract; 

- Arbeidsprestaties uitgevoerd in het kader van een vervangingscontract voor de partij 

waarvoor de vervangen werknemer de eindejaarspremie ontvangt. 

 

2. PC 330 – Attractiviteitspremie (CAO 30-06-2006 - KB 01-10-2008 – B.S. 27-11-2008)  

De attractivteitspremie bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte. 

Ze wordt betaald in de loop van het laatste trimester of wanneer de werknemer de 

onderneming verlaat. 

 Ter herinnering, het basisbedrag van het forfaitair deel wordt samengesteld door de 

vroegere premies van 148,74 € en 12,67 € en de door het sociaal akkoord 2005-2010 

bepaalde toelage. 

Op datum van 13 juli 2011, werd de paritaire Commissie gewijzigd door de CAO van 30 

juni 2006 betreffende de indexeringsmethode van de attractiviteitspremie teneinde te 

worden aangepast aan die van de eindejaarsuitkering. 

Bijgevolg, vanaf 1 juli 2011 (datum van het in voege treden van de CAO van 13-07-2011), 

wordt het bedrag van het forfaitair gedeelte van het beschouwd jaar berekend door het 

forfaitaire gedeelte van het vorige jaar te vermeerderen met een percentage variërend 

naargelang de evolutie van de gezondheidsindex. 

 

Voor het jaar 2017, bedraagt het forfaitair gedeelte 634,82 €. 

Opmerking: Sinds het jaar 2011 zijn er uiteenlopende interpretaties geweest in PC voor het 
berekenen van het forfaitaire gedeelte van het bedrag van de attractiviteitspremie. Volgens de 
vakorganisaties diende er rekening te worden gehouden met de indexsprong van september 2010. 
Het bedrag zou dan 647,53 € zijn. 
Wij volgen deze vakbondsinterpretatie niet. Volgens onze lezing houdt de CAO van 1-07-
2011 wijzigend de CAO van 30-06-2006 geen rekening met de indexsprong van september 2010 
in de berekening van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. 

 Het variabel gedeelte bedraagt 0,53% van de geïndexeerde jaarlijkse bruto 

bezoldiging. 

Bij bruto jaarlijkse bezoldiging dient te worden begrepen het vermenigvuldigen per 12 van de 

bruto baremische geïndexeerde bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober (met 

inbegrip van de haard- of standplaatstoelage maar met uitsluiting van alle andere premies 

en toeslagen). 

  



 

 

De attractiviteitspremie voor 2017 wordt aldus als volgt berekend: 

 

634,82 € + (geïndexeerde bruto bezoldiging van de maand oktober 2017 x 12 x 
0,53%) 

 

De attractiviteitsppremie is niet verschuldigd in de volgende toestanden: 

- Werknemers ontslagen wegens dringende reden; 

- Arbeidsprestaties uitgevoerd in het kader van een studenten arbeidscontract; 

- Arbeidsprestaties uitgevoerd in het kader van een vervangingscontract voor de partij 

waarvoor de vervangen werknemer de eindejaarspremie ontvangt. 

Uw vindt en synthese van deze 2 premies op onze site : http://www.femarbel.be/services/faq/ 

3. Salaris van de maand oktober 

De aan de werknemer toegekende maandelijkse premie in het kader de CAO van 26 oktober 

2005 met betrekking tot de prestaties in het kader van de eindecarrière problematiek, dient aan 

het salaris van de maand oktober te worden toegevoegd zowel voor de berekening van de 

eindejaarsuitkering als voor de attractiviteitspremies. 
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