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ONDERWERP

Berekening van de lage lonen – werkbonus

Referentie(s)

Wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een
vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers
met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een
herstructurering, B.S. 26 januari 2000

1. Ratione personae
De contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
2. Ratione materiae
De werkbonus is een individueel, maandelijks geldelijk voordeel, dat wordt toegekend door middel van een
verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen voor lage inkomens.
Hierdoor verkrijgt men aldus een verhoging van de netto maandwedde.
3. Wijzigingen
Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in de maand februari 2020, dienen de
berekeningsformules van de werkbonus aangepast te worden:
- het maximumbedrag van de forfaitaire vermindering wordt vastgesteld op € 205,65 (geïndexeerd
bedrag);
- de onderste loongrens zal worden vastgesteld op € 1.674,49 (geïndexeerd bedrag);
- de bovenste loongrens zal worden vastgesteld op € 2.611,78 (geïndexeerd bedrag).
4. Berekeningsformule
Refertemaandloon in euro ( =s)
≤ 1.674,49
> 1.674,49 en ≤ 2.611,78
> 2.611,78

Basisbedrag van de vermindering in euro
205,65
205,65 – (0,2194 X (S – 1.674,49))
0

5. Nieuwe berekening
Vanaf de weddecyclus van maart 2020 zal de wedde van de contractuele personeelsleden die een
werkbonus genieten berekend worden conform deze nieuwe bedragen.
6. In het kort …
Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in de maand februari 2020, zullen de
berekeningsformules van de werkbonus vanaf 1 maart 2020 aangepast worden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact").
Hoogachtend,

Gert DE BONTE
Directeur-diensthoofd SSGPI
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