
WAKE-UP 

Eindejaarspremie 

De eindejaarspremie wordt bij WE-Belgium rond 20 
december betaald. Je hebt recht op deze premie als 
je aan een aantal voorwaarden voldoet:

Voorwaarden
°je bent in de loop van het kalenderjaar aan de slag 
geweest;
tijdens het kalenderjaar heb je ten minste 3 maanden 
dienst (opeenvolgend of niet) in de onderneming.
°je werd niet ontslagen om dringende reden;
°je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. 
door zelf je opzeg te geven).
Let op uitzondering: als je de onderneming verlaat 
om met pensioen of brugpensioen te gaan, krijg je de 
eindejaarspremie wel.

Bedrag
Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie gelijk 
aan de brutomaandwedde van december. Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in 
verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar.

Voorbeelden berekeningen:
Emmy werkt al twee jaar voltijds in de onderneming. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt € 
1.400. Emmy krijgt een eindejaarspremie van € 1.400.
Kelly startte dit jaar haar werkzaamheden in de firma op 15 april. Haar brutowedde voor de maand 
december bedraagt € 1.400. Ze krijgt een eindejaarspremie van € 1.400 x 8,5/12 = € 991,66 bruto.
Berlinde kwam voor het eerst op 1 november in dienst. Ze krijgt GEEN eindejaarspremie dit jaar omdat ze 
geen 3 maanden in dienst is.
Yolande werkte van 1 januari tot en met 15 februari en nadien (bij dezelfde werkgever) van 15 september tot 
en met 30 november. Haar maandwedde is € 1.400. Ze heeft recht op een eindejaarspremie van 4/12 of € 
1.400 x 4/12 = € 466,66.

Afwezigheden
De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal 
afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: 
verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid en voltijdse loopbaanonderbreking. Andere afwezigheden (zoals 
wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof, 
ancienniteitsverlof, eerste 30 dagen van ziekte...) hebben geen invloed op het bedrag van de 
eindejaarspremie.



We hebben dit jaar samen met jullie enkele zaken gerealiseerd. En voor jullie 
zetten we in 2017 opnieuw ons beste beentje voor! Wij wensen jou en je 
familie heel fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! 
De beste wensen van Nena, Ann, Jorien, Melanie, Brigitte, Ruth en Kirsten 
(secretaris Lbc).

www.weworkers.lbc-nvk.be

Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 
Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 

Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com 
Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com 

Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 
Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com 
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