
 

 

 

 

 

 

HANDEL IN VOEDINGSWAREN: EINDEJAARSPREMIE  

 

VOOR WIE 

 

Arbeiders werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren, Paritair Comité 119. 

 

TOEKENNINSVOORWAARDEN 

 

Er wordt een eindejaarspremie toegekend aan de arbeiders die minstens drie al dan niet 

ononderbroken maanden dienst hebben in de onderneming en die : 

1.   hetzij in dienst zijn op 31 december van het jaar. Tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor 

de verzorging van een zwaar zieke, ouderschapsverlof worden eveneens beschouwd als 

zijnde in dienst; 

2.   hetzij door hun werkgever worden afgedankt in de loop van het jaar behalve om 

dringende reden;  

3.   hetzij de onderneming verlaten wegens één van volgende redenen : brugpensioen, 

pensioen, invaliditeit, einde van een startbaanovereenkomst, einde van een contract van 

bepaalde duur, zware fout van de werkgever of overmacht. 

 

Een eindejaarspremie wordt eveneens toegekend aan de arbeiders die niet voldoen aan de 

in vorige paragraaf vastgestelde voorwaarden, maar: 

 die ten minste één jaar anciënniteit hebben in de onderneming en de onderneming 

vrijwillig verlaten in de loop van het jaar;  

 die ten minste drie maande anciënniteit hebben, niet noodzakelijk ononderbroken, in 

een onderneming die de gewoonte heeft een beroep te doen op werknemers voor 

seizoenactiviteiten, en dat in het betrokken jaar; 

 die in dienst zijn getreden van de onderneming in de loop van het jaar en dat binnen 

de 4 maanden die volgen op het eind van hun studies. 

  



 

 

 

 

 

 

BEDRAG 

 

Voor arbeiders die sinds 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn in de onderneming stemt de 

eindejaarspremie overeen met 164,66 uur normaal loon (38-urenweek).  

Voor de andere arbeiders op één twaalfde van de voornoemde eindejaarspremie per 

volledige maand dienst. Onder een maand wordt verstaan een ononderbroken periode van 

30 kalenderdagen (28 of 29 in februari). 

Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte uren. 

 

DATUM VAN BETALING 

 

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op ondernemingsniveau, wordt de 

eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december voor arbeiders die in dienst 

zijn op 31 december. 

Andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op hetmoment dat zij de onderneming 

verlaten. 

 

MEER INFO 

 

Voor alle bijkomende informatie neem je contact op met je syndicaal  afgevaardigde of het 

bij Horval West-Vlaanderen. Adressen: zie www.horvalwvl.be 

 

 

 

 

http://www.horvalwvl.be/

