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WOORD VOORAF
Sinds 1 januari 2008 is de “loonbonus” van kracht, het meer populaire woord voor de officiële
term: “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”.
De nieuwe regeling steunt op de NAR-CAO nr. 90 (20 december 2007) over de niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen, en op de wet van 21 december 2007 over de uitvoering van het
interprofessioneel akkoord 2007-2008 (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 31 december
2007).
Zij bepalen de basisvoorwaarden en -procedures waaraan het nieuwe bonussysteem moet
voldoen.
De CAO en de wet voeren een nieuwe regeling in, zonder de bestaande systemen (voorzien bij
wet van 22 mei 2001) af te schaffen. Het is dus perfect mogelijk dat er in sommige ondernemingen
twee stelsels naast elkaar bestaan. Elk systeem moet wel beantwoorden aan de eigen specifieke
regelgeving.
Via het nieuwe instrument kunnen werkgevers vrij goedkoop een extra premie aan hun
werknemers toekennen.
Die bonus, momenteel beperkt tot maximaal 2.200 euro per jaar en per werknemer, vervangt
de andere loonvormen niet, maar komt er bovenop. Onder bepaalde voorwaarden kan hij wel
een bestaand, gelijkaardig resultaatsgebonden voordeel vervangen.
Het ABVV was zeker geen vragende partij voor het nieuwe stelsel, maar heeft het binnen het
evenwicht van de verschillende thema’s van het IPA (interprofessioneel akkoord) aanvaard.
Het ABVV zat trouwens mee aan de onderhandelingstafel voor het afsluiten van de CAO en
slaagde er in deze syndicaal stevig te omkaderen.
Enige behoedzaamheid kan echter geen kwaad. Het mag immers niet de bedoeling zijn dat
dit soort voordelen een deel van het “normaal” loon vervangen. En het moet voor iedereen
duidelijk zijn dat de bonus geen rechten doet ontstaan op het vlak van sociale zekerheid.
Anderzijds zijn er ook onmiskenbare pluspunten.
Het nieuwe voordeel kan enkel via een onderhandelde CAO ingevoerd worden (daar waar
er voor de betrokken werknemers een syndicale delegatie is). In andere bedrijven moet een
strikte procedure gevolgd worden.
De te bereiken doelstellingen of resultaten mogen niet individueel (per werknemer) vastgelegd
worden, maar moeten slaan op de ganse onderneming of een groep van werknemers.



Naast dit collectief karakter moeten de voordelen afhangen van duidelijk aflijnbare, transparante,
objectief meetbare en verifieerbare doelstellingen.
Die hoeven trouwens niet enkel meer winst of een grotere omzet na te streven, ook doelstellingen
zoals het behalen van een kwaliteitslabel, technische innovatie of zelfs doelstellingen van
ecologische aard zijn mogelijk.
Algemeen kunnen we stellen dat het nieuwe systeem op diverse vlakken soepeler is, maar
dat de omkadering en de syndicale controle minstens even streng zijn als bij de wet van 22
mei 2001.
In deze brochure leggen we onder meer uit wat niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
zijn, via welke procedures ze ingevoerd kunnen worden en hoe je er in je bedrijf controle kan
op houden.
Anne DEMELENNE					
Algemeen Secretaris
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Rudy DE LEEUW
Voorzitter

1. Het ABVV en het nieuwe bonusstelsel
A. Context van het akkoord
Variabele verloningsvormen zijn niet nieuw. In veel bedrijven is het de gewoonte sommige
personeelscategorieën, op basis van bepaalde criteria, een bijkomend loon uit te keren. De
voorwaarden worden echter meestal subjectief en eenzijdig door de werkgever opgelegd.
Zeldzaam zijn de bedrijven waar dit gebeurt op basis van een CAO, met de vakbonden
onderhandeld. Bovendien zijn deze reeds bestaande voordelen onderworpen aan dezelfde
belastingheffing en aan dezelfde sociale bijdragen als een gewone loonsverhoging.

Wet van 22 mei 2001: een aanzet
Door de wet van 22 mei 2001 op de werknemersparticipatie kwam er een nieuwe regeling.
Het toekennen van bijzondere loonvoordelen kon voortaan via een deelname in de winst
(= uitbetaling in cash) of in het kapitaal van de onderneming (= uitkering in aandelen), en mits
dwingende voorwaarden (welbepaalde procedure voor de invoering van het systeem, loon CAO
prioritair, …). Dit stelsel genoot ook van een gunstiger fiscale behandeling dan een klassieke
loonsverhoging of andere (financiële) voordelen.
Het succes van de nieuwe wet was qua winstparticipaties niet echt denderend. Cijfers van de
Nationale Bank bevestigen dit. Het verbond van Belgische Ondernemingen weet het geringe
succes vooral aan de - volgens haar - omslachtige procedures en de nog steeds (te) hoge
fiscaliteit. Het drong dan ook aan op een nieuw en soepeler initiatief rond resultaatsgebonden
voordelen.

Regeling in stroomversnelling
In het IPA 2007-2008 werd overeengekomen in de loop van 2007 te onderhandelen over “een
aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk instrument voor resultaatsgebonden voordelen”.
De “Groep van 10”, met vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden (dus ook
met het ABVV), legde in september 2007 de krachtlijnen van een nieuw systeem vast.
Maar het duurde nog tot 20 december vooraleer CAO nr. 90 in de Nationale Arbeidsraad
getekend werd.
Deze CAO heeft een algemene draagwijdte en is dus toepasbaar in alle sectoren en
bedrijven.
Op 31 december verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 21 december tot uitvoering
van het IPA waarin de nodige wettelijke wijzigingen werden opgenomen.
Vanaf 1 januari 2008 was het nieuw wettelijk kader voor de “loonbonus” (in wetsjargon:
“niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”) dan ook een feit.
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B. De visie van het ABVV
Geen vragende partij
Het ABVV was zeker geen vragende partij voor dit nieuwe bonussysteem. Behoedzaamheid
blijft trouwens geboden ten aanzien van een van de “stokpaardjes” van het VBO.
Het ABVV blijft dan ook wantrouwig ten aanzien van flexibele verloningen. Het wil zeker niet
dat de nieuwe bonus de klassieke loonsverhoging verdringt.
Bestaand loon kan ook nooit in een “loonbonus” omgezet worden. In vergelijking met een bonus
heeft het loon voor de werknemers onmiskenbare voordelen:
• Loon biedt zekerheid, terwijl een bonus gekoppeld is aan de realisatie van een bepaalde
doelstelling. Bovendien is de bonus geen vast terugkerend gegeven of kan hij nooit een
verworven recht worden, want “niet-recurrent”.
• Loon betekent automatisch de opbouw van rechten in de sociale zekerheid, onder meer
voor de berekening van vakantiegeld en sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheids- en
ziekte-uitkeringen, bij arbeidsongevallen en beroepsziekten). De bonus daarentegen doet
geen rechten ontstaan voor de berekening van uitkeringen en vergoedingen. En tenzij de
CAO uitdrukkelijk in een afwijking voorziet, geeft de bonus normaal geen recht op een
eindejaarspremie of andere premies die op het loon worden berekend.
• Loon draagt meer bij tot de financiering van de sociale zekerheid en van de overheid.
Loon en klassieke loonsverhogingen blijven dus primeren. Vandaar dat het nieuwe voordeel
beperkt is tot maximum 2.200 euro. En kan het zeker ook niet meegerekend worden voor de
bepaling van het gewaarborgd minimum maandinkomen.
Maar als een financieel extraatje voor de werknemers, zeker in een periode van sterk verminderde
koopkracht, is een loonbonus natuurlijk niet te versmaden..
Bovendien kon het ABVV bij de onderhandelingen over de CAO zorgen voor een stevige
syndicale omkadering van het nieuwe bonussenstelsel.
Belangrijkste elementen van die omkadering:
• Beperking van de verhouding vast/variabel loon: zoals reeds hierboven aangehaald willen
we niet dat dergelijke bonussen de normale loonsverhogingen verdringen.
• Geen individualisering: geen individuele voordelen en geen koppeling aan de productiviteit
van een individuele werknemer.
• Geen aderlating voor de financiering van de sociale zekerheid.
• Jaarlijkse evaluatie van het stelsel in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
• Controle van de vooropgestelde doelstellingen op basis van objectief meetbare resultaten,
zelfs mogelijk via erkende externe expertise.
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2. Algemene bepalingen
A. Definitie en inleidende aspecten
1. Definitie
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden in de wet en de CAO omschreven
als:
“de voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep
van ondernemingen, ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van
objectieve criteria”.
Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante,
definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen.
Bestaand loon, reeds toegekende premies, voordelen in natura of van andere aard mogen –
ongeacht de rechtsbron en het al dan niet verschuldigd zijn van RSZ-bijdragen – niet vervangen
worden door het nieuwe voordeel (ook “loonbonus” geheten). Dit is enkel mogelijk mits een
aantal strikte voorwaarden.

2. Voordelige bonus?
Indien de werkgever de wettelijke bepalingen naleeft, kan hij zijn werknemers een fiscaal
aantrekkelijke bonus geven. Zo’n bonus is niet afhankelijk van het winstcijfer van de
onderneming.
Op het toegekende bedrag (thans maximaal 2.200 euro per jaar en per werknemer, jaarlijks te
indexeren) is de werkgever enkel een bevrijdende bijzondere bijdrage van 33 % verschuldigd,
te storten aan de RSZ.
Zo kost de maximumbonus van 2.200 euro de werkgever 2.926 euro, terwijl de werknemer
de integrale 2.200 euro, zonder enige afhouding, op zijn rekening krijgt.

3. Voor wie bedoeld?
De nieuwe regelgeving slaat op de werkgevers en de werknemers die onder het toepassingsgebied
van de wet van 5 december 1968 betreffende de CAO’s en de Paritaire Comité’s vallen.
Werkgevers
Alle werkgevers uit de privésector ongeacht de bedrijfstak, komen in aanmerking voor het
toekennen van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Het stelsel is niet enkel bedoeld
voor vennootschappen, maar ook voor werkgevers die een natuurlijke persoon zijn en voor
verenigingen. Ook het aantal werknemers in dienst speelt geen rol, voor zover dat voordeel
niet gebonden is aan een individuele doelstelling.
De openbare sector en de autonome overheidsbedrijven (zoals Belgacom, De Post en de
NMBS) komen niet in aanmerking.
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Werknemers
Naast de werknemers met een normale arbeidsovereenkomst geldt de regeling ook voor
personen die, anders dan met een arbeidsovereenkomst, tegen loon werkprestaties leveren
onder toezicht van een andere persoon. Met andere woorden, ook mensen met een leer-, stageof beroepsopleidingscontract, werkzaam in het bedrijf, kunnen van het voordeel genieten.
Net als uitzendkrachten en zogeheten ter beschikking gestelde werknemers (art. 10 van de
wet van 24 juli 1987 betreffende tijdelijke arbeid).
Speciaal voor uitzendkrachten wordt hiervoor bij de regering aangedrongen op een wetgevend
initiatief, in overleg met de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor uitzendarbeid
(zie ook het advies van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 2007). Voor de gelijkstelling
van uitzendkrachten met reguliere werknemers op het vlak van de loonbonus zijn immers nog
enkele wetswijzigingen nodig.
Voor zelfstandigen (zelfstandige bedrijfsleiders, externe consultants, freelancers, …) en
lasthebbers van vennootschappen (bestuurders, …) is de nieuwe wet niet van toepassing.

B. Kenmerken
De nieuwe reglementering bepaalt dat niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen enkel
kunnen mits een onderhandelde CAO, waar een syndicale afvaardiging voor de betrokken
werknemers bestaat, of anders mits een strikte procedure (zie punt 3, “Invoering van het nieuwe
bonusstelsel”) en dat de resultaatsgebonden voordelen transparant en objectief moeten zijn.
De te bereiken doelstellingen of resultaten mogen niet individueel (per werknemer) vastgelegd
worden, maar moeten slaan op de hele onderneming of een groep werknemers.

1. Wat bedoelt men met het collectief karakter van de bonus?
In de tekst van CAO 90 staat overduidelijk dat bij de berekening van het voordeel “op generlei
wijze een koppeling kan gemaakt worden met individuele appreciaties, prestaties of resultaten”.
Dus: géén individuele voordelen en géén koppeling aan de productiviteit van een individuele
werknemer. Het risico op individualisering van de arbeidsvoorwaarden wordt dus uitgesloten.
Het collectieve karakter van het voordeel impliceert dat het moet gelden voor een hele
onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers
(bepaalde categorie, dienst, afdeling, …). Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de antidiscriminatiewetgeving!
Bovendien is de bonus strikt gekoppeld aan collectieve resultaten die afhangen van het bereiken
van collectieve doelstellingen.

2. Wat betekent de term “niet-recurrent”?
Concreet betekent deze term dat de werknemers geen enkel recht kunnen claimen op grond
van een gedane betaling. Met andere woorden, de bonus is niet noodzakelijk een vast periodiek
terugkerend iets (zoals bijvoorbeeld een eindejaarspremie) en is zeker niet te beschouwen als
een sociale verworvenheid, wel als een mogelijk extraatje.
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De bonus is steeds uitdrukkelijk gebonden aan welomschreven doelen, te realiseren binnen
vooraf bepaalde termijnen, met een minimale referentieperiode van drie maanden.
Het stelsel kan dus ook worden ingevoerd voor bijvoorbeeld een jaar of voor een bepaalde
periode, zonder dat het verlengd wordt. Ook de te bereiken resultaten en de grootte van de
bonus kunnen van het ene tot het andere jaar variëren.
Het “niet-recurrent” zijn vormt anderzijds geen bezwaar om een plan voor onbepaalde duur
in te voeren. In dit geval varieert het bedrag van de bonus van jaar tot jaar volgens de mate
waarin de vooraf vastgelegde doelstellingen werden gerealiseerd.

C. Doelstellingen
Naast het collectief karakter moeten de voordelen afhangen van de verwezenlijking (geheel
of gedeeltelijk) van “duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare
doelstellingen”.

1. Welke doelstellingen komen in aanmerking?
Het moet duidelijk gaan om toekomstige doelstellingen, dus ten vroegste met betrekking op
het lopende jaar. Het nog snel onderbrengen van eventuele winstboni van 2007 in het nieuwe
stelsel kan dan ook niet.
Ook het “onzekerheidskarakter” van de doelstellingen is van belang (zie hieronder, punt 2).
Voor het afbakenen van doelstellingen en resultaten bestaat er wel een relatief grote vrijheid.
In tegenstelling met de regelgeving van 2001 is de flexibiliteit aanzienlijk: er kunnen nu ook
niet-financieel-economische doelstellingen worden bepaald. Men kan dus doelstellingen
afsluiten op het vlak van winst en omzet, maar ook op het vlak van o.m. klantenbinding,
behalen van een kwaliteitslabel, innovatie-inspanningen, minder energieverbruik, ecologische
aanpassingen, …
Essentiële voorwaarde: alle elementen van de doelstellingen moeten objectief verifieerbaar en
controleerbaar zijn. Die controle kan zelfs gebeuren door een erkende externe en onafhankelijke
expertise.

2. Welke doelstellingen kunnen niet?
Doelstellingen van individuele aard of waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op
het ogenblik van het invoeren van het plan, worden uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied
geweerd.
Voorbeeld
Men zou in het ABVV niet kunnen stellen dat de werknemers een bonus krijgen als
het bij de sociale verkiezingen meer mandaten heeft dan het liberale ACLVB (rekening
houdende met het huidige ledental van beide vakbonden kan aan de realisatie van deze
electorale doelstelling immers niet getwijfeld worden).
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De uitsluiting van doelstellingen waarvan de realisatie (duidelijk) op voorhand gegarandeerd is,
moet vermijden dat men loon als een resultaatsgebonden voordeel vermomt, door de toekenning
van het voordeel louter pro forma afhankelijk te maken van bepaalde doelstellingen.
De beoordeling van de al dan niet correcte invulling gebeurt door het Paritair Comité, door
de rechter of door de RSZ, in het kader van de zogenaamde “marginale toetsing” (= een vrij
formele controle, niet echt ten gronde) van het toekenningsplan.
Ook doelstellingen verbonden aan de hoogte van de aandelenkoers van het bedrijf komen niet
in aanmerking. Er kan dus geen loonbonus vastgelegd worden waarvan de toekenning afhangt
van het bereiken van een bepaalde aandelenkoers.
Doelstellingen die verband houden met de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of
van het absenteïsme kunnen enkel als ze strikt omkaderd worden. Concreet moet de werkgever
daarvoor voldoen aan een aantal CAO- en rechtsregels inzake het globaal preventie- en antistressbeleid (zie KB van 27 maart 1998 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, en CAO nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het voorkomen van
stress door het werk).

3. Kunnen de doelstellingen of het niveau ervan aangepast worden?
Twee mogelijke situaties:
1. Toekenningsplan ingevoerd via CAO
Indien het plan via een CAO werd ingevoerd kunnen zowel de doelstellingen zelf als het
niveau ervan gewijzigd worden zonder een nieuwe procedure, op voorwaarde dat een
eventuele aanpassing van de doelstellingen en de procedure daarvoor in de CAO werden
opgenomen, en de partijen die de overeenkomst tekenden van de wijziging op de hoogte
worden gebracht.
TIP!
In de CAO wordt best uitdrukkelijk bepaald dat eventuele wijzigingen niet eenzijdig
door de werkgever kunnen gebeuren, noch dat die mogelijk zijn in de loop van de
referentieperiode.
2. Toekenningsplan ingevoerd via toetredingsakte
Indien het plan via een toetredingsakte werd ingevoerd, kan enkel het niveau (de zogeheten
parameters) van de doelstellingen gewijzigd worden zonder nieuwe procedure, en mits
de mogelijkheid tot een eventuele aanpassing in het plan voorzien werd. Ook hier laat
men best preciseren dat wijzigingen niet mogelijk zijn tijdens de referentieperiode én
niet eenzijdig door de werkgever kunnen gebeuren. Het aanpassen van een of andere
doelstelling zelf kan enkel mits het overdoen van de hele procedure.
Alle andere zaken die men wil aanpassen (referteperiode, berekeningswijze van de
voordelen, …) vereisen ook een nieuwe procedure.
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3. Invoering van het nieuwe bonusstelsel
A. Uitgangspunten
Het is de werkgever die het initiatief neemt om te voorzien in niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen, mits hij natuurlijk de regelgeving volgt.
Daarnaast kan ook een Paritair Comité of subcomité een initiatief nemen of een soort kader
vastleggen, dat voor het geheel van bedrijven uit een sector geldt, en waarbinnen de werkgevers
zich kunnen integreren. Het ontbreken van dergelijk kader belet een onderneming evenwel niet
om zelf het bonusstelsel in te voeren.

B. Concrete invoeringsaspecten
1. Is de werkgever tot invoering verplicht?
Er is geen enkele verplichting voor de werkgever om in zijn onderneming het bonussysteem
in te voeren. Evenmin bestaat er een bindende termijn om dit te doen. Het al dan niet nemen
van een initiatief berust dus op vrijwilligheid.
TIP!
Indien de bedrijfssituatie daarvoor gunstige perspectieven biedt, is er natuurlijk niets
op tegen bij de werkgever het idee aan te kaarten. Maar het ABVV blijft voorstander van
een normale loonsverhoging (zie punt 1.B., “De visie van het ABVV”).
De werkgever moet de introductie van de bonus wel aan iedereen in het bedrijf kenbaar te
maken (aanplakking of schriftelijke mededeling) en hen tevens in de loop van de procedure
en na afloop van de referteperiode correct informeren (en liefst ook tussentijds)..
De werkgever is anderzijds ook niet verplicht in de onderneming bestaande voordelen om te
vormen in het nieuwe systeem. Ook andere participatievormen van werknemers (aandelenopties,
winstdeelneming, …) behoren nog steeds tot de mogelijkheden.

2. Hoe gebeurt de invoering op ondernemingsniveau?
Op ondernemingsniveau kan het nieuwe bonusstelsel worden ingevoerd via een CAO of via
een zogenaamde toetredingsakte. Beiden kunnen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd van
toepassing zijn.
Zowel CAO als toetredingsakte bevatten een toekenningsplan, geïntegreerd of in bijlage.
Hoe dan ook dienen de werknemers bij de procedure betrokken te worden. Daarbij wordt wel
een onderscheid gemaakt naargelang het al of niet aanwezig zijn van een voor de betrokken
werknemers representatieve syndicale delegatie.
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Drie situaties zijn mogelijk:
1. Indien alle betrokken werknemers worden vertegenwoordigd door een syndicale delegatie
, gebeurt de invoering van het plan verplicht via een CAO. De vakbondsafvaardiging kan
dus volledig mee de invulling van de te bereiken resultaten, de doelgroep(en) en de aard
van de voordelen mee beslissen;
2. Indien voor de werknemers, die bij het plan betrokken zijn, geen vakbondsafvaardiging
bestaat, kan de werkgever kiezen om ofwel een CAO af te sluiten ofwel een toetredingsakte
op te stellen;
3. Eén werknemerscategorie is vertegenwoordigd door een syndicale afvaardiging, de
andere niet: voor de vertegenwoordigde werknemers is een CAO nodig, voor de nietvertegenwoordigde kan de werkgever opteren voor een CAO of een toetredingsakte.
Opmerking
Aangezien het bonussysteem voor bepaalde bedrijfsafdelingen of personeelsgroepen
kan worden ingevoerd, is het mogelijk dat de werkgever de syndicale delegatie
niet voor elke groep werknemers moet raadplegen. Dit is bijvoorbeeld het geval
in een bedrijf waarin de bedienden wel syndicaal vertegenwoordigd zijn, maar de
kaderleden niet. Voor het vastleggen van een bonus voor de kaderleden is overleg
met de vakbonden dan ook niet verplicht, een eenzijdig initiatief van de werkgever
naar het kaderpersoneel toe volstaat.
NB: het ABVV zal uiteraard de belangen van alle personeelsleden optimaal
verdedigen.

3. Hoe verloopt de procedure via een CAO?
Van zodra de werkgever beslist heeft het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
in te voeren, is onderhandelen met de betrokken vakbondsdelegaties, uiteraard indien er in de
onderneming zijn, voor het afsluiten van een CAO verplicht. Deze CAO moet het toekenningsplan
van de voordelen bevatten, met daarin de verplichte vermeldingen/vormvoorschriften (zie punt
4.B). Eenmaal ondertekend door de werkgever en de representatieve vakbondsorganisaties
worden de documenten voor officiële registratie neergelegd bij de griffie van de Algemene
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Eventuele controle door deze overheidsdienst, de
sociale inspectie of zelfs door de fiscus is mogelijk.
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4. Hoe verloopt de procedure via een toetredingsakte?
Deze procedure is identiek aan die voor het opstellen en het wijzigen van het
arbeidsreglement bij afwezigheid van een ondernemingsraad (Wet van 8 april 1965, art.
12 tot instelling van de arbeidsreglementen), met dit verschil dat de interne procedure in
de onderneming wordt beperkt tot de betrokken werknemers. Eventuele geschillen worden
in het Paritair Comité beslecht met een gekwalificeerde meerderheid bij elk van de partijen
( = telkens 75 % langs werkgevers- én langs werknemerszijde).
De procedure via toetredingsakte bestaat uit twee fasen:
* een eerste in de onderneming zelf: de opmaakfase
* de tweede extern: dat is de controlefase door het bevoegd Paritair Comité. Het initiatief
berust ook hier bij de werkgever.
Fase 1 = opmaak
Na het bezorgen van de toetredingsakte en het bonusplan aan de betrokken werknemers
hebben die 15 dagen tijd om eventuele opmerkingen in een speciaal register te noteren. Dat
kan ook via een brief aan de op de wet toezichthoudende ambtenaar (de identiteit van de
briefschrijver mag niet worden bekend gemaakt). Na afloop van deze termijn wordt het register
aan de bevoegde ambtenaar bezorgd.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Er zijn geen opmerkingen
Het ontwerpplan wordt door de werkgever neergelegd bij de griffie van de Algemene Directie
Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het plan gaat dan naar het bevoegde Paritair
Comité, dat binnen de twee maanden nagaat of aan alle (vorm)voorwaarden is voldaan
(= fase 2).
2. Er zijn opmerkingen
In dit geval moet een sociaal inspecteur van de FOD WASO beide partijen trachten te
verzoenen.
- Lukt de verzoeningspoging, dan wordt fase 1 acht dagen daarop afgesloten, en het
plan neergelegd bij de griffie van de FOD WASO.
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- Komt er geen verzoening, wordt het dossier doorgestuurd naar het bevoegde Paritair
Comité, dat een ultieme verzoeningspoging onderneemt. Indien het daarin niet slaagt
beslist het PC bij gekwalificeerde meerderheid. Bij een positieve beslissing gaat het
plan, eventueel gewijzigd door het PC, direct naar de griffie van de FOD WASO (dienst
Collectieve Arbeidsbetrekkingen).

Geen opmerkingen
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Wel opmerkingen van
de werkgever

Fase 2 = controle
Samen met de neerlegging van de toetredingsakte en het plan bij de griffie (zie hierboven) deelt
de werkgever via aanplakking van een bericht deze démarches aan alle werknemers mee.
De griffie maakt de toetredingsdocumenten over aan het bevoegde PC. Binnen de twee
maanden na ontvangst moet dit een vorm- en marginale controle uitvoeren. Beslissing gebeurt
opnieuw met gekwalificeerde meerderheid ( % van werkgevers én van werknemers). Indien
de vereiste meerderheid niet wordt bereikt is het plan afgekeurd. Motivatie van de beslissing
is echter nodig!
Mogelijk komt het PC binnen de gestelde termijn niet tot een besluit. In dit geval moet een ambtenaar
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
de vormvoorschriften enz. controleren (rekening houdend met de opmerkingen van alle in het
PC vertegenwoordigde organisaties) en binnen de maand een - te motiveren - beslissing treffen.
Komt er geen uitspraak binnen de maand, is het plan automatisch goedgekeurd.
In geval van een negatieve beslissing worden de tekortkomingen in de documenten nauwkeurig
aangestipt.
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4. Het toekenningsplan voor de nietrecurrente resultaatsgebonde
voordelen
A. Uitgangspunten
Duidelijk omschreven verplichte vormvoorwaarden zijn essentieel voor het correct opstellen
en controleren van de bonusplannen.
De ABVV-onderhandelaars slaagden erin deze voorwaarden zo gedetailleerd mogelijk in de
CAO te laten opnemen, om patronale willekeur bij de opstelling van de plannen te vermijden.
Zo moet het Paritair Comité, of een daartoe aangestelde ambtenaar, het toekenningsplan aan
een zogeheten “marginale toetsing” kunnen onderwerpen.
Daarbij let men op manifeste inbreuken op onder meer de anti-discriminatiewetgeving, de gelijke
behandeling man/vrouw en de gelijke behandeling van deeltijdse werknemers en werknemers
met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een welomschreven werk.
De CAO bevat negen verplichte vormvoorwaarden/vermeldingen (plus een aantal
facultatieve) waaraan de toekenningsplannen moeten voldoen.

B. Welke vormvoorwaarden zijn verplicht?
1. De werknemersgroep waarvoor het plan bedoeld is
Dit kan een onderneming, een ondernemingsgroep of een werknemersgroep zijn (bijvoorbeeld
bepaalde dienst, afdeling, …), die omschreven wordt op basis van objectieve en niet discriminatoire
criteria. Zo mag de werkgever bij het afbakenen van de (groep van) gerechtigden zich niet
baseren op onder meer ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, voltijds/deeltijds
werk, …
Indien het bonusplan wordt ingevoerd via een toetredingakte, controleert het Paritair Comité
of al deze voorschriften correct zijn nageleefd.

2. De objectief meetbare/verifieerbare doelstellingen
In hoofdstuk 2 (“Algemene bepalingen”) wezen we er al op dat individuele doelstellingen per
werknemer niet kunnen. Idem voor beursgebonden doelstellingen (aandelenkoers van de
onderneming).
Voor de rest is de keuze zeer flexibel, voor zover ze gebaseerd is op objectieve en meetbare/
verifieerbare criteria. Dit is zeker het geval bij mogelijks verschillende doelstellingen binnen
eenzelfde groep van werknemers.
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3. De referteperiode van de doelstellingen
In het plan moet duidelijk worden bepaald wanneer men de beoogde doelstellingen wil bereiken.
Bedoelde referteperiode hoeft geen kalender- of boekjaar te zijn (ze mag ook korter of langer),
maar moet wel minimum drie maanden bedragen.
Niet onbelangrijk:
• De referteperiode mag ook overeenkomen met de termijn nodig om een duidelijk omschreven
project te realiseren (voorbeeld: het behalen van de ISO-normen).
• Men kan tot één derde retroactief werken, te rekenen vanaf het neerleggen van de CAO
of de toetredingsakte bij de griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
• Concreet: indien de referteperiode één jaar bedraagt, m.a.w. loopt van 1 januari tot 31
december, moet het toekenningsplan uiterlijk op 30 april ingediend zijn.

4. De opvolgings- en controlemethode
Het toekenningsplan moet een opvolgings- en controlemethode voorzien om de realisatie van
de vooropgestelde doelstellingen te kunnen verifiëren. De manier zelf wordt niet opgelegd, de
betrokken partijen kunnen ze in onderling overleg bepalen. Het verifiëren kan gaan van een
evaluatie op basis van reeds beschikbare informatie, over nazicht door een intern verificatieteam,
tot zelfs evaluatie via erkende, externe en onafhankelijk expertise.

5. De procedure bij betwisting
Het plan moet ook de toe te passen rechtsmiddelen aangeven indien de evaluatie van de
resultaten zou betwist worden.
Deze procedure doet geenszins afbreuk aan de bevoegdheid van de syndicale afvaardiging
inzake geschillen of betwistingen van collectieve of individuele aard, of aan de mogelijke
sectorale regelingen in dit verband (door Paritair Comité vastgelegde procedure).
Bij gebrek aan een syndicale delegatie of aan een geschillenregeling door het Paritair Comité,
moet het plan een specifieke procedure voorzien om betwistingen bij de evaluatie van de resultaten
op te lossen. Mogelijkheden: de beroepsprocedure opgenomen in het arbeidsreglement, of de
installatie van een speciale interne geschillencommissie.
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6. De toegekende voordelen
Het plan moet de collectieve voordelen vermelden, toe te kennen bij de effectieve verwezenlijking
van de vooropgestelde doelstellingen.
De gunstige fiscale en parafiscale behandeling van het voordeel blijft beperkt tot 2.200 euro
(= het bedrag voor 2008) per jaar en per werknemer, te indexeren. Een hogere bonus kan
natuurlijk, maar dan zonder het fiscale voordeel ervan.

7. De berekeningswijze van de voordelen
Naast de wijze van berekening van de voordelen moet het plan ook alle elementen bevatten
om het aandeel van elke werknemer te bepalen. De berekening van dat aandeel gebeurt los
van elke individuele beoordeling, prestatie of resultaat.
De voordelen kunnen gelijk onder de gerechtigde werknemers worden verdeeld onder de vorm
van een forfaitair bedrag, of via vooraf gepreciseerde parameters (anciënniteit, loonniveau,
kwalificaties, …) als het de verdeling van een collectief voordeel onder afgebakende groepen
van werknemers betreft.
De berekening moet tenminste gebeuren “pro rata temporis” van de effectief geleverde
arbeidsprestaties, m.a.w. met inachtneming van de aanwezigheidsduur van elke
werknemer.
Wat indien een werknemer niet gedurende de hele referteperiode in dienst was?
=> Twee situaties mogelijk:
1. Plan werd ingevoerd bij CAO
Het voordeel moet ten minste in verhouding tot hun aanwezigheidsduur toegekend worden aan:
* de werknemers die minstens de helft van de referteperiode in dienst waren.
* de werknemers die werden ontslagen (uitgezonderd ontslag om dringende redenen.
* de werknemers die zelf ontslag namen om dringende redenen in hoofde van de
werkgever
Om de anciënniteit te berekenen wordt rekening gehouden met alle vorige
overeenkomsten.
2. Plan werd ingevoerd bij toetredingsakte
• Ook hier gebeurt de berekening tenminste in verhouding tot de duur van de effectieve
arbeidsprestaties
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• De werkgever kan een anciënniteitsvoorwaarde voorzien, maar niet meer dan de helft
van de referteperiode. Deze voorwaarde wordt bij het beëindigen van de referteperiode
getoetst, rekening houdende met alle vorige overeenkomsten in de onderneming.
• De werkgever kan voorzien het voordeel niet uit te keren indien de werknemer wordt
ontslagen om dringende redenen, of indien deze zelf ontslag geeft (behalve indien dit
gebeurt wegens dringende redenen uit hoofde van werkgever zelf).
• Ook in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst moet de betaling minstens “a
rato temporis” gebeuren.
• Niet onbelangrijk: kraamverlof wordt gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

8. Het tijdstip en de wijze van betaling
De voordelen moeten in speciën betaald worden, nadat de effectieve realisatie van de
doelstelling(en) werd vastgesteld.
Wat betreft de betalingsmodaliteiten (welke munt, tijdstip, …) van de bonus zijn de bepalingen
van de loonbeschermingswet van toepassing, zij het enkel voor dit aspect.

9. De geldigheidsduur van het plan
Een plan is mogelijk zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur.

C. Zijn er ook facultatieve vormvoorwaarden?
Naast de verplichte vormvoorwaarden/vermeldingen kan het toekenningsplan ook nog andere
zaken bevatten, voor zover ze niet indruisen tegen de bepalingen van CAO nr. 90 en van de
wet van 21 december 2007.
TIP!
Niettegenstaande het initiatief hiervoor bij de werkgever ligt, worden deze bijkomende
vermeldingen/vormvoorwaarden best in gezamenlijk overleg bepaald.
Voorbeeld van zo’n facultatieve vermelding is de manier waarop de betrokken werknemers
tussentijds geïnformeerd kunnen worden over de evolutie inzake de te bereiken resultaten
(onder meer via een driemaandelijks scorebord, nieuwsbulletin, infovergadering,…).
TIP!
Het plan kan ook voorzien in een procedure voor een wijziging van de te bereiken
niveaus voor elke doelstelling. Zoniet moet de hele procedure overgedaan worden (zie
punt 2.C.3.).
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D. Kunnen plannen met bestaande loonvoordelen
omgevormd worden?
In principe kunnen bestaande loonvoordelen (lonen, premies, voordelen in natura, …) niet
omgezet worden in, noch vervangen worden door het nieuwe bonusstelsel, ongeacht of deze
voordelen al of niet onderworpen waren aan sociale bijdragen.
Eén uitzondering: het omzetten van bestaande collectieve niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen.
Dergelijk bestaand plan kan worden omgevormd worden mits:
1.Het erin toegekende voordeel gebonden is aan collectieve resultaten.
2. Het voordeel afhankelijk is van het bereiken van collectieve doelstellingen, die wel kunnen
samengaan met individuele doelstellingen.
3. De CAO of toetredingsakte uitdrukkelijk voorziet in de omzetting van het bestaande plan;
dit plan dient in bijlage toegevoegd.
4. Het nieuwe plan voldoet aan alle CAO- en wetsbepalingen inzake het nieuwe
bonusstelsel.
5. De CAO of toetredingsakte uitdrukkelijk vermeldt dat het nieuwe plan het bestaande vervangt;
ook de nieuwe regeling dient in bijlage toegevoegd.
In afwijking van bovenvermeld puntje 2 kunnen ook plannen waarbij de resultaatsgebonden
voordelen zowel aan collectieve als aan individuele doelstellingen worden gekoppeld, omgezet
worden naar het nieuwe stelsel (met uitsluiting van de individuele doelstellingen).
In feite zijn dus twee situaties mogelijk:
1. Bestaand plan op basis van collectieve doelstellingen => omzetting mogelijk voor
zover die voorzien is in het initieel plan.
2. Bestaand plan op basis van collectieve + individuele doelstellingen => enkel de
collectieve doelstellingen kunnen in het omgezet plan behouden blijven. Andere
mogelijkheid is de individuele doelstellingen in collectieve om te vormen.
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5. Sociale en (para)fiscale behandeling van
het nieuwe bonusstelsel
A. Bemerkingen
Het nieuwe systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen staat of valt met de
aantrekkelijkheid van zijn (para)fiscaal statuut. Dit is meteen ook de verklaring waarom de al
bestaande “klassieke” bonussen een vrij gering succes kenden/kennen.
Omdat de fiscale druk op lonen in België hoger is dan in de (meeste) buurlanden, was het
ABVV niet tegen een gunstige fiscale behandeling van het nieuwe stelsel.
Maar het wou ook absoluut vermijden dat het succes ervan zou leiden tot een “aderlating” van
de sociale zekerheidsinkomsten. Momenteel liggen de patronale bijdragen, rekening houdende
met de verschillende verlagingen, immers nooit hoger dan zo’n 29 %.
Na lange onderhandelingen slaagde het ABVV erin om voor het nieuwe bonusstelsel van de
werkgever een bijzondere bijdrage van 33 % af te dwingen.
En aangezien deze voordelen noch loon zijn, noch rechten op sociale uitkeringen openen,
betekent deze solidariteitsbijdrage bovendien een extraatje voor het algemeen beheer van de
sociale zekerheid (en voor de overheidsfinanciën).

B. Sociale behandeling
1. Openen de nieuwe voordelen sociale rechten?
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vallen niet onder het begrip “loon” tot het
grensbedrag van (momenteel) 2.200 euro.
Tot dit bedrag openen ze geen rechten in de sociale zekerheid (berekening van het pensioen,
uitkering bij arbeidsongeval, …), noch in het arbeidsrecht.
De werknemer heeft enkel recht op de toekenning van de bonus zelf.
Dit wil zeggen dat de bonus in principe ook geen direct of indirect effect heeft op andere
wetgevingen die grensbedragen en loondrempels vastleggen.
Zo is er bijvoorbeeld geen enkel gevolg voor de rechten op afgeleid loon, in het bijzonder op
het vlak van feestdagen, gewaarborgd loon en de berekening van de opzegvergoeding.
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2. Kunnen de voordelen toch bepaalde rechten aanvullen?
Een CAO kan voorzien in gunstiger bepalingen voor de werknemers, met inbegrip van voordelen
die sommige rechten op het gebied van sociale zekerheid of jaarlijkse vakantie aanvullen.
Dat is bijvoorbeeld mogelijk met aanvullend pensioen of bijkomend vakantiegeld, door de
werkgever of de sector te betalen. Dergelijke bepalingen houden echter geenszins de uitbreiding
in van rechten inzake sociale zekerheid of voor wettelijke vergoedingen wegens arbeidsongeval
of beroepsziekte.

C. Fiscale en parafiscale behandeling
1. Welke sociale bijdrage betaalt de werkgever?
Voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen is de werkgever onderworpen aan een
bijzondere solidariteitsbijdrage van 33 % op een maximum van 2.200 euro, per kalenderjaar
en per werknemer.
De bijdrage moet driemaandelijks gestort worden aan de RSZ.
Maar zowel het bedrag van de voordelen als de sociale bijdragen erop zijn als beroepskosten
voor de werkgever aftrekbaar van de belastingen (dus zelfde stelsel als bij de “klassieke”
verloning).

2. Betalen werknemers een bijdrage?
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen tot een maximum jaarbedrag van 2.200 euro
genieten fiscale vrijstelling.
Deze voordelen moeten trouwens op de fiscale fiche 281 (die hier een speciale rubriek zal
voor bevatten) en op de belastingaangifte vermeld worden.
Twee bijzondere situaties mogelijk:
1. Indien een werknemer in de loop van een kalenderjaar bij dezelfde werkgever een bonus
krijgt hoger dan 2.200 euro, wordt het gedeelte daar boven beschouwd als “normaal loon”.
Op het deel boven die 2.200 euro zijn dus belastingen, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing
verschuldigd, maar anderzijds worden er ook rechten in de sociale zekerheid op
geopend.
2. Indien een werknemer in de loop van een kalenderjaar bij meerdere werkgevers bonussen
krijgt, samen meer dan 2.200 euro, wordt het bedrag dat dit maximum overschrijdt beschouwd
als gewoon loon, en als zodanig belast bij de fiscale eindafrekening.
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6. Informatie en evaluatie
A. Informatie
1. Hoe moeten de werknemers geïnformeerd worden?
De invoering van het nieuwe systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in een
bedrijf is uiteraard onlosmakelijk verbonden met de actieve participatie van de werknemers.
Dat zij bij de procedure worden betrokken is dus logisch, en dat zij terzake dan ook de nodige
informatie krijgen is al even evident.
Voor de verplichte info bij de procedure: zie punten 3.B.2-4 (“Invoering van het nieuwe
bonusstelsel op ondernemingsniveau, CAO of toetredingsakte”).
Het toekenningsplan kan daarnaast ook facultatief de manier vermelden om de betrokken
werknemers in de loop van de referteperiode regelmatig te informeren (zie punt 4.C, “Facultatieve
vormvoorwaarden”).
De werkgever is bovendien verplicht elke betrokken werknemer een individuele informatiefiche
te bezorgen, op het moment van de betaling van de afgesproken bonus.
Deze fiche is nodig, ongeacht het al dan niet bereiken van de vooropgestelde doelstellingen,
zelfs zonder uitbetaling van de bonus.
Deze informatiefiche bevat een aantal verplichte elementen: identiteit van de begunstigde, de
plaats waar het plan kan worden ingekeken, de referteperiode, de verwachte resultaten per
doelstelling, de verificatiemethode, de berekeningswijze van het voordeel, de uitkeringsdatum
en de omschrijving van de fiscale en parafiscale voorkeursbehandeling.
Bedoelde fiche moet gedurende vijf jaar bewaard worden (wettelijke verplichtingen over het
bijhouden van sociale documenten (KB van 23 oktober 1978).
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B. Evaluatie
1. Hoe wordt het nieuwe stelsel geëvalueerd?
Bij de onderhandelingen voor de CAO en de wet werd overeengekomen het nieuwe bonusstelsel
jaarlijks te evalueren in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
De evaluatie slaat ondermeer op:
• de invloed op de werkgelegenheid
• het aandeel van de nieuwe voordelen in verhouding tot de totale bruto lonen
• de verdeling per sector (Paritair Comité), ondernemingsgrootte en werknemerskenmerken
(geslacht, leeftijd, looncategorie en voltijds/deeltijds werkend)
• De kostprijs van het stelsel (ook de fiscale kost).
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