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Winstpremie: wat heeft 2019 in petto? 

 

 

Ruim een jaar geleden werd de winstpremie in het leven 
geroepen (Programmawet van 25 december 2017). Deze 

maatregel maakt het mogelijk voor ondernemingen om een 
deel van hun winst (maximum 30 % van de totale 
brutoloonmassa van het afgesloten boekjaar) te verdelen op 

een fiscaal vriendelijke manier onder hun werknemers.  
 

Het bedrag van de winstpremie is ofwel: 
 
 gelijk voor alle werknemers of stemt overeen met een gelijk 

percentage van het loon voor alle werknemers (de 
“identieke winstpremie), ofwel  

 voor elke werknemer verschillend en afhankelijk gemaakt 
van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van 
objectieve criteria (de “gecategoriseerde winstpremie”).  

 
De wet van 14 december 2018 houdende diverse 

arbeidsbepalingen verschaft sinds 1 januari 2019 meer 
duidelijkheid omtrent de winstpremie.  
 

Verduidelijking berekening pro rata temporis 

Vóór de wetswijziging was het onduidelijk wanneer de 
winstpremie pro rata temporis mocht worden toegekend. De 
Programmawet gaf immers enkel die mogelijkheid bij 

“vrijwillige schorsing” of “wanneer de arbeidsovereenkomst 
een einde neemt”. Het was onduidelijk wat onder die 

begrippen moest worden verstaan (bv. Quid met deeltijdse 
arbeidsregeling, tijdskrediet of thematische verloven?).  
 

De nieuwe wet heeft een antwoord op deze vragen geboden 
door te verduidelijken dat de winstpremie voortaan mag 

worden berekend in functie “van de effectieve prestaties van 



de werknemers tijdens het laatst afgesloten boekjaar”. 
Concreet kan de winstpremie pro rata temporis worden 

toegekend bij bijvoorbeeld een deeltijdse tewerkstelling of 
wanneer een werknemer de onderneming heeft verlaten 

tijdens het afgesloten boekjaar.  
 

De werkgever is echter verplicht om een aantal periodes van 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk 
te stellen met effectieve arbeid (bv. jaarlijkse vakantie, 

feestdagen, moederschapsverlof, periodes van gewaarborgd 
loon in geval van arbeidsongeschiktheid, etc.).  

 
 

Zelfde bedrag of zelfde percentage 

Om dubbele toepassing van het pro rata temporis beginsel te 

vermijden, maakt de wet duidelijk dat enkel een pro rata 
temporis berekening van toepassing is bij identieke 
winstpremies op basis van een vast bedrag (“zelfde bedrag”) 

en niet bij premies op basis van een “identiek percentage”. Die 
laatste premies worden immers bepaald op basis van een 

percentage op het brutoloon dat de werknemer effectief heeft 
verdiend tijdens het laatst afgesloten boekjaar en is in die 
optiek al geproratiseerd.  

 

Werknemers uitsluiten  

De wetgever heeft gepreciseerd welke werknemers voortaan 

kunnen worden uitgesloten van de uitkering van de 
winstpremies. Het betreft werknemers die in de loop van het 

boekjaar ontslagen zijn om dringende reden en/of werknemers 
die zelf ontslag hebben genomen (behalve in geval van 
dringende reden in hoofde van de werkgever).  

 

Winstpremie behoort niet tot het loonbegrip 

De wetgever heeft bevestigd dat de winstpremie niet tot het 
loonbegrip behoort. Dat heeft tot gevolg dat nu met zekerheid 

kan worden gesteld dat de winstpremie uitgesloten wordt in de 
berekeningsbasis van onder meer de opzeggingsvergoeding en 

het dubbel vakantiegeld en niet meegenomen wordt voor de 
bepaling of de loonnorm gerespecteerd wordt. Deze 
wetswijziging is retroactief in werking getreden vanaf 1 januari 

2018.  

 

Laatste boekjaar is referentieperiode  

Tot slot verduidelijkt de nieuwe wet dat de referentieperiode 
steeds het laatst afgesloten boekjaar is. Dit is relevant voor 

het bepalen van de rechthebbenden, de hoogte van het totale 
bedrag van deelnames in de winst en het loon waarop de 
winstpremie wordt bepaald.  

 

Actiepunt 

Houd rekening met de nieuwe bepalingen indien u een 

winstpremie wenst in te voeren vanaf 1 januari 2019.  
 



Het onderstaande team is beschikbaar om alle mogelijke 
vragen die u zou hebben betreffende de winstpremie te 

beantwoorden. 
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