1.25.-LOONBONUS

1.25. Loonbonus
1.25.1. Inleiding
De loonbonus – of de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – is een alternatieve
loonvorm die zowel voor de werkgever als voor de werknemer op een fiscaalvriendelijke
manier kan worden toegekend.
Deze bonus kan worden toegekend indien werknemers bepaalde doelstellingen behalen. Het
gaat om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of
van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, op
basis van objectieve criteria1.

1.25.2. RSZ-regeling
De niet-recurrente voordelen zijn onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van
33%. De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. Deze bijzondere
bijdragen gelden ten belope van een grensbedrag dat jaarlijks wordt aangepast 2.
Bij overschrijding van dit grensbedrag zijn de normale RSZ-bijdragen van toepassing.

Jaar waarin de loonbonus wordt toegekend
2017
2018
2019
2020
2021

Maximum jaarbedrag loonbonus
3.255 EUR
3.313 EUR
3.383 EUR
3.413 EUR
3.447 EUR

1.25.3. Fiscale regeling
De werknemer geniet steeds een integrale fiscale vrijstelling ten belope van een
grensbedrag dat jaarlijks wordt aangepast3.
Bij overschrijding van dit grensbedrag, zijn de normale fiscale inhoudingen van toepassing.

Jaar waarin de loonbonus wordt toegekend
2017
2018
2019
2020
2021

Maximum jaarbedrag loonbonus
2.830 EUR
2.880 EUR
2.941 EUR*
2.968 EUR
2.998 EUR

1

Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008,
BS 31 december 2007, 66256. CAO NAR nr. 90 dd. 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen.
2 Art. 38, §3novies Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, BS 2 juli 1981.
3 Art. 38, §1, eerste lid, 24° en artikel 52,9° WIB 1992.
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* In het bericht dat in het Belgisch Staatsblad is verschenen van 13 februari 2020 ter
vervanging van het bericht dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari
2019 werd het bedrag van 2.941 EUR gewijzigd naar 2.942 EUR.

1.25.4. Samenvattende tabel (2020)

Sociaal
Kost WG (33%)
BRUTO BONUS
Bijdrage WN (13,07%)
Belastbaar
BV
NETTO

3.447 EUR
450,52 EUR
2.996,48 EUR
0 EUR
2.996,48 EUR

Fiscaal

2.998 EUR
0 EUR
2.998 EUR

1.25.5. Meer info?
U kunt de nodige modeldocumenten en de toelichtingsbundels met betrekking tot de
loonbonus steeds raadplegen via onze website.
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