
H
eel wat medewerkers lijken gewonnen voor een flexibel

loonpakket, ook wel ‘cafetariaplan’ genoemd. Dat blijkt 

uit onderzoek dat Securex in 2017 voerde bij een 

representatief staal van 1.522 werknemers. Zeven op de tien 

werknemers zouden bereid zijn hun loonpakket flexibel samen

te stellen op basis van de eigen behoeften. Vooral rond de 

bedrijfswagen (41% van de medewerkers met een bedrijfsauto), 

het extralegaal verlof (41%) en de bonus (39%) blijkt meer 

flexibiliteit bespreekbaar. Mannen blijken vaker vragende 

partij voor een flexibel loonpakket dan vrouwen. 

INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE TREND 

Met een flexibele verloning willen bedrijven de tevredenheid 

van hun medewerkers versterken en beter inspelen op specifieke 

behoeften. Op die manier willen ze de loyauteit van de mede-

werkers verhogen en de employer brand versterken. Tegelijk 

blijft het een oefening om de salariskosten beheersbaar te 

houden en als het kan de productiviteit te verhogen. 

Flexibel verlonen past in de maatschappelijke trend 

naar meer individualisering, omdat het mogelijkheden 

biedt voor persoonlijke behoeften en voorkeuren. 

En dat niet alleen. Bedrijven kunnen met een flexibel 

loonbeleid ook een bijdrage leveren aan maatschap-

pelijke uitdagingen als het milieu (met een ‘groen’ 

wagenpark), de mobiliteit (alternatieve verplaat-

singsmogelijkheden, zoals de elektrische fiets, 

openbaar vervoer, mobiliteitsvergoeding …) en 

duurzame inzetbaarheid (extra opleidingsbudget). 

De keuzemogelijkheden binnen het loonpakket zijn legio: 

van de meest bekende – bedrijfswagen, gsm, laptop, hospitalisa-

tieverzekering, aandelenopties, pensioensparen, cash, extra 

vakantiedagen… – tot minder voor de hand liggende voordelen, 

zoals kinderopvang en ouderenzorg, brandverzekering, sporta-

bonnement enzovoort. Vergeet ook de winstdeelname niet: de 

regering vereenvoudigde het regime in haar Zomerakkoord 

(2017) (lees het kaderstuk ‘De winstpremie’).

LOON OP MAAT

Verloning is zoveel meer dan geld voor werk. 
Voor bedrijven blijft het een uitdaging 
om medewerkers een loon te bieden dat 
marktconform is, financieel evenwichtig en 
beheersbaar. Tegelijk dient verloning aan te zetten 
tot betere prestaties en een hogere tevredenheid. 
In de huidige trend naar individualisering blijft 
flexibele verloning aan belang winnen. Maar 
hoever gaat flexibiliteit? Wat kunnen medewerkers 
verwachten en wat is de win voor ondernemingen?

Flexibel loon 
voor sterker 
werk! 

Als de werknemer 
de waarde van een 
cafetariaplan niet kan 
inschatten, gaat het 
motiverend effect 
verloren
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DE WINSTPREMIE – KORT

De winstpremie of deelname in 

de winst is een collectief 

voordeel voor àlle werknemers. 

Het bedrag van de premie mag 

onderling wel verschillen. De 

toekenning gebeurt vrijwillig. 

Een bedrijf is niet verplicht om 

een systeem van winstdeelname

in te voeren. De winstdeelname 

komt niet in aanmerking voor de 

berekening van de loonnorm. 

Ook als een onderneming de 

loonkost niet meer mag laten 

stijgen, kan de premie toegekend 

worden.

•  De winstpremie komt 

bovenop het bestaande 

loonpakket. Een bestaand 

loonelement mag niet 

vervangen worden door de 

winstpremie.

•  Het bedrag van de winstdeel-

name mag niet hoger zijn dan 

30% van de loonmassa.

MOTIVEREND… ALS DE 

VOORDELEN HELDER ZIJN

Het flexibel loonpakket of cafetariaplan 

kan een middel zijn om medewerkers te 

motiveren en te belonen voor individuele 

prestaties. Maar het plan staat of valt 

met transparante communicatie. 

Als de werknemer de impact niet kan 

inschatten gaat het effect grotendeels 

verloren en is de moeite tevergeefs. Becijfer 

daarom de juiste waarde van een grote of 

kleinere bedrijfswagen, de hospitalisatie- of 

groepsverzekering, de extra vakantiedagen, 

het optie- en warrantenplan, de kinderop-

vang … Bespreek met de werknemer wat 

het effect van zijn keuze op premies is bij 

ontslag, ziekte en op de berekening van 

het pensioen.

Houd de keuze beperkt zodat mensen niet verloren 

lopen in een wirwar aan mogelijkheden en HR niet 

verdrinkt in administratieve rompslomp. De kunst is 

om de meest gesmaakte voordelen aan te bieden, 

eventueel in een soort ‘prefabpakketten’. Dat maakt 

kiezen gemakkelijker, al geldt ook hier dat onbekend 

onbemind is. Werknemers moeten nieuwe voordelen 

eerst leren kennen en waarderen alvorens ze ervoor

zullen kiezen. 

CHECK SOCIALE ZEKERHEID EN 

WETGEVING

Met de huidige wetgeving blijft de implementatie 

van een cafetariaplan heel complex. Ten eerste zijn 

de socialezekerheidsregels niet afgestemd op het 

concept van een cafetariaplan. Werkgevers moeten 

daarom heel alert zijn om onvoorziene socialezeker-

heidslasten aan het einde van de rit te vermijden. 

Daarnaast is een omzetting van voordelen die de wet 

of de sector bieden, niet altijd mogelijk, zelfs niet 

met het akkoord van de werknemer. De hiërarchie 

van de rechtsbronnen moet worden gerespecteerd. 

Tot slot zijn ook vakbonden doorgaans terughou-

dend tegenover cafetariaplannen. Ze vrezen immers 

dat die plannen de inkomsten van de sociale 

zekerheid zullen drukken.

FLEXIBILITEIT NAARGELANG 
PROFIEL

Dezelfde Securex-studie toont aan dat 

ongeveer één op zes werknemers (17%) 

zijn of haar loonpakket flexibel mag 

invullen, maar er zijn opmerkelijke 

verschillen naargelang het profiel. 

Zo kan een kwart van de werknemers 

jonger dan 30 jaar zijn loonpakket zelf 

samenstellen tegenover slechts 12% 

van de 50-plussers. Dat heeft mogelijk 

te maken met het feit dat jongeren 

bij de loonsamenstelling met een wit 

blad vertrekken, wat bij ouderen heel

wat moeilijker ligt. Kaderleden krijgen 

vaker de mogelijkheid dan bedienden 

en arbeiders, mannen (20%) meer dan 

vrouwen (13%), hooggeschoolden 

meer dan laaggeschoolden.

Zeven op de tien 
werknemers willen 
hun loon flexibel 
samenstellen
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STERKTES

• Motiverend voor de werknemers
• Behoeften van de wernemers 

kunnen evolueren in de tijd
• Nettoverhoging mogelijk met 

dezelfde kost
• Vast budget

ZWAKTES

• Administratieve last
• Veel vragen (bij implementatie)
• Onzekerheden (RSZ)
• Vakbonden kunnen de omzetting

blokkeren (zie 13e maand in PC 200)

KANSEN

•  Besparingen mogelijk voor 
de werkgever

• Bijkomende marge voor loonmatiging
• Competitiever salarispakket
• Impact op fidelisering (?)

BEDREIGINGEN

• Rechtsonzekerheid (geen wetgeving)
•  Sociale inspectie / RSZ
•  Politieke reacties
•  Instabiliteit inzake fiscale en sociaal 

zekerheidsrechtelijke wetgeving (zie 
tankkaart)

•  Discussies met RSZ over "referteloon" 
voor groepsverzekeringen

HOE STERK OF ZWAK IS HET CAFETARIAPLAN?


