
BEDRIJVEN
Aantal ondernemingen dat premie toekent in jaar tijd verdubbeld door fiscale gunstregeling

Steeds meer werknemers
krijgen deel van de winst
Het aantal werkgevers dat zijn perso Hoeveel winst heeft uw bedrijf van onze medewerkers bij het be
neel laat delen in de bedrijfswinst is drijf Ze zijn extra gemotiveerddit jaar gemaakt De kans is
in een jaar tijd verdubbeld Dat groot dat u die vraag niet kunt om mee te helpen om het be
blijkt uit cijfers van SD Worx Voor beantwoorden omdat de kloof drijfsresultaat te verbeteren om
al kleine bedrijven keren een tussen de jaarrekening en de dat ze daar zelf nu ook recht
winstpremie uit van architecten personeelsleden doorgaans streeks een graantje van meepik
tot staalhandelaars ken zegt Laenen Dienogal groot is

Het Antwerpse bedrijf Steel winstuitkering is voor ons een ex
force dat in België 58 men tra troef om profielen aan te trek

Werkgevers die sen tewerkstelt en staal ver ken die moeilijk te vinden zijn
We zoeken onder meer expedikoopt aan meer dan honderdwinstpremie uitkeren

landen heeft daar iets op ge teurs boekhouders financiëlevolgens aantal vonden We hebben dit jaar specialisten en meertalige comwerknemers voor het eerst al onze perso merciële assistenten Dat zijn al
3 neelsleden een deel van de lemaal knelpuntfuncties

winst gegeven zegt Peg
Bedrijven met Vooral kleine bedrijvengy Laenen hoofd van

de personeelsdienst De premie is fiscaal interessant
1 4 werknemers Elke voltijdse Op de 1 000 euro die de werkne

mers van Steelforce hebben gekrewerknemer kreegraawerknemers
voor het boekjaar gen moeten ze maar 20 belas10 19 werknemers

tingen betalen 13 07 is een bij2018 een extra
werknemers20 49 drage aan de Rijksdienst voorwinstpremie van
werknemers50 99 Sociale Zekerheid en daarnaast iszo n 1 000 eu

ro er een algemene belasting van 7werknemers100 199
Tot eind 2017 was dat nog 15werknemers200 499 Moeilijke SD Worx dat de loonadministra

500 werknemers of meer profielen tie doet voor een derde van de pri
vébedrijven in België zegt dat deDie winst

winstpremie door die fiscaleuitkering verVooral kleine
hoogt de be gunstregeling stevig aan populariGemiddeld ondernemingen keren trokkenheid teit wint

uitbetaalde een winstpremie uit In de eerste helft van 2018 ga
bedrag ven 120 bedrijven de premie In de

eerste helft van dit jaar zijn dat alPeggy Laenen van2 210 euro
Steelforce foto 244 bedrijven zegt Annelies RotM

tiers strategisch adviseur voorKIONI PAPADOPOULOS
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kmo s bij SD Worx De winstpre
mie wordt vooral uitgekeerd in
kleine bedrijven Als een bedrijf de
premie wil uitkeren moet het die
aan elke werknemer geven Daar
om is het voor een organisatie met
weinig medewerkers makkelijker
om de premie uit te keren

Extra belonen
Architectenbureau Orens Van
Grimbergen uit Kapellen dat vier
vaste werknemers heeft gaf dit
jaar een winstpremie van 1 000
euro per werknemer De premie is
een manier om een dikke merci te

zeggen aan ons personeel zegt
zaakvoerder Véronique Orens En
het is vooral goed om te vermijden
dat een grote bos bloemen op fis
caal vlak wordt herleid tot enkele

madeliefjes Maar ons personeel
motiveren doen we in de eerste
plaats door het creëren van een
goede werksfeer
Ook het Antwerpse advocatenbu
reau Goossens Sebreghts
Jacqmain keert een winstpremie
uit aan zijn twintig vaste werkne
mers Dat gaat van de onthaalme
dewerkers tot de kantoordirec

teur zegt algemeen manager
Bart Goossens We willen onze
medewerkers zo extra belonen

voor hun dagelijkse inzet

CHRISTOF WILLOCX

PRINT MEDIA
SD WORX MORNING
Ref : 40278

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2


