
 
 
 

 

 

Aan de slag als uitzendarbeider?  

Laat je eindejaarspremie niet schieten! 

 

In december kijken heel wat werknemers uit naar hun eindejaarspremie. Ook als uitzendkracht heb je 

er recht op, maar dan moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Hieronder vatten we de belang-

rijkste zaken voor jou samen. 

Heb ik recht op een eindejaarspremie?  

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je tijdens de referteperiode van 1 juli 2020 tot en 

met 30 juni 2021:  

 Minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebben (in een vijfdagenweek) 

 Minstens 78 dagen of 494 uren gewerkt hebben (in een zesdagenweek) 

Ben je tijdens de referteperiode en onmiddellijk na je uitzendcontract vast in dienst getreden bij de-

zelfde onderneming? Dan heb je recht op een eindejaarspremie als je: 

 Minstens 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt (in een vijfdagenweek) 

 Minstens 72 dagen of 456 uren gewerkt hebt (in een zesdagenweek) 

Worden de dagen coronawerkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie? 

 De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (o.a. coronawerkloosheid) worden jam-

mer genoeg niet gelijkgesteld met gewerkte dagen.  

 De dagen van ziekte en ongeval waarvoor je gewaarborgd loon hebt ontvangen, worden wel 

gelijkgesteld. 

 In geval van een arbeidsongeval worden ook de dagen die vallen na het einde van je uitzend-

contract gelijkgesteld. Je moet dan wel een medisch attest opsturen naar het Fonds voor Uit-

zendkrachten.  

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie? 

 De premie bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens de re-

ferteperiode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.    

 Daar worden nog 13,07 % socialezekerheidsbijdragen en 23,22 % bedrijfsvoorheffing van afge-

trokken. De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie.   

Wat moet ik doen om mijn eindejaarspremie zo snel mogelijk te ontvangen? 

 Als je recht hebt op de premie, dan krijg je in de eerste week van december automatisch een 

document opgestuurd van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.  

 Bezorg dit document zo snel mogelijk aan je ABVV-Metaal-afgevaardigde op het bedrijf of aan 

je plaatselijk ABVV-kantoor. Wij zorgen ervoor dat het bedrag zo snel mogelijk op je rekening 

wordt gestort.  

 

Meer info? Surf naar de website van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Heb je vragen? Spreek 

je ABVV-Metaal-delegee aan op het bedrijf of neem contact op met een van onze kantoren.  

https://fondsinterim.be/nl/contact
https://fondsinterim.be/nl/contact
https://www.abvvmetaal.be/index.php/informatie
https://fondsinterim.be/nl/de-premies/eindejaarspremies

