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WERKBONUS - SYSTEEM VAN VERMINDERING VAN WERKNEMERSBIJDRAGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

 

 
 

Sociale werkbonus 

 
De sociale werkbonus is een systeem van vermindering van werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid, 
dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen. Dit is een 
overheidsmaatregel om werken aantrekkelijker te maken dan stempelen.  

 
Berekeningswijze 
 

Periode 01.03.2020 – heden  

Refertemaandloon ≥ 2.611,78 euro 0,00 

refertemaandloon ≤ 1.674,49 euro 222,10 

refertemaandloon ≥ 1.674,49 euro en ≤ 2.611,78 euro 222,10 - (0,2370 x (loon – 1.674,49)) 

Maximaal per jaar  2.419,44 

 
Uitleg over de berekening van de werkbonus voor de prestaties vanaf 01-03-2020: 
 
De maximale werkbonus per jaar bedraagt momenteel 2.419,44 euro.  
Onder een refertemaandloon van 1.674.49 euro maakt u aanspraak op een vast en forfaitair vastgesteld 
verminderingsbedrag van 222,10 euro werkbonus. 
Indien het refertemaandloon zich tussen 1.674,49 euro en 2.611,78 euro bevindt, wordt de vermindering 
degressief en proportioneel berekend in functie van de hoogte van het loon. De vermindering is hier dan 
maximaal 222,10 euro. 
 
 
Formule werkbonus wanneer uw RSZ dagen groter of gelijk zijn dan het maximum aantal RSZ dagen van de 
maand: 
 
 Referteloon = brutoloon 
 
 Referteloon =   brutoloon x het maximum RSZ-dagen van de betreffende maand 
                    uw bezoldigde dagen 
 
 Met een referteloon kleiner dan 1.674,49 euro 
  Werkbonus = 222,10 euro  

 
Met een referteloon tussen 1.674,49 euro en 2.611,78 euro 

Werkbonus = 222,10 - (0,2370 x (loon – 1.674,49)) 
 

   Met een referteloon groter dan 2.611,78 euro geen werkbonus. 
 
Formule werkbonus wanneer uw RSZ dagen kleiner zijn dan het maximum aantal RSZ dagen van de maand: 
 
 Referteloon ≠ brutoloon 
 
  Referteloon =   brutoloon x het maximum RSZ-dagen van de betreffende maand 
                    uw bezoldigde dagen 
 
 Met een referteloon kleiner dan 1.674,49 euro 
  Basisbedrag werkbonus = 222,10 euro  

 Effectieve werkbonus = (222,10 euro) x (uw bezoldigde dagen) 
                                          het maximum RSZ-dagen van betreffende maand 
 
Met een referteloon tussen 1.674,49 euro en 2.611,78 euro 

Basisbedrag werkbonus = 222,10 - (0,2370 x (loon - 1.674,49)) 
 Effectieve werkbonus = (basisbedrag werkbonus) x (uw bezoldigde dagen) 
     het maximum RSZ-dagen van betreffende maand 

 
Met een referteloon groter dan 2.611,78 euro geen werkbonus 
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Belangrijke opmerkingen: 
 

 Het maximumbedrag dat de vermindering op maandbasis mag zijn, is het bedrag dat u aan RSZ moet 
betalen voor die maand (zie loonstrook ‘inhouding RSZ’). 

 Het maximumbedrag dat de vermindering op jaarbasis mag bedragen is per 01.03.2020 is 2.611,78 
euro. 

 Indien u over een maand reeds werkbonus ontvangen hebt, en u krijgt nog achterstallen, dan wordt 
de werkbonus volledig herrekend. 

 Met deeltijdse tewerkstelling wordt eveneens rekening gehouden. 

 In de berekening van het loon mag het bedrag van de eindejaarspremie en de verbrekingsvergoeding 
niet meegeteld worden. 

 Is het bedrag van de eindejaarspremie en de verbrekingsvergoeding hoger dan het loon, dan wordt 
verder rekening gehouden met de eindejaarspremie en de verbrekingsvergoeding.  

 
Voorbeelden  
 

Voorbeeld 1: u hebt meer bezoldigde dagen dan RSZ-dagen → brutoloon = referteloon 
In april 2020 hebt u een brutoloon van 2.100,15 euro. Die maand zijn er 23 RSZ-dagen en hebt u effectief 25 
bezoldigde dagen. Uw referteloon is dus 2.100,15 euro. 
Effectieve Werkbonus = 222,10 – (0,2370 x (2.100,15 – 1.674,49)) = 121,22 euro 
 
Voorbeeld 2: u hebt evenveel bezoldigde dagen als RSZ-dagen → brutoloon = referteloon 
In april 2020 hebt u een brutoloon van 2.213,58 euro. Die maand zijn er 23 RSZ-dagen en hebt u effectief 23 
bezoldigde dagen. Uw referteloon is dus 2.213,58 euro. 
Effectieve Werkbonus = 222,10 – (0,2370 x (2.213,58 – 1.674,49)) = 94,33 euro 
 
Voorbeeld 3: u hebt minder bezoldigde dagen dan RSZ-dagen → brutoloon ≠ referteloon 
In april 2020 hebt u een brutoloon van 2.131,80 euro. Die maand zijn er 23 RSZ-dagen en hebt u effectief 21 
bezoldigde dagen. Uw referteloon wordt berekend volgens formule. 
 
Referteloon = 2.131,80 x 23 = 2.334,83 

                            21 
Basisbedrag werkbonus = 222,10 – (0,2370 x (2.334,83 - 1.674,49) = 65,60 euro 
 
Effectieve werkbonus = 65,60 x 21 = 59,90 euro 

      23 
 
 
 
 

Fiscale werkbonus  

 
 

De fiscale werkbonus is een vermindering voor werknemers met een laag loon. Deze vermindering bedraagt 
sedert 01-01-2019 33,14% met een maximum van €500 per jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u nog vragen hebt, kunt u terecht bij CEWEZ (050/55.90.55) – info@cewez.be 
 


