
WEBINAR update: Impact van Covid-19 op de arbeidsrelaties 

 Wat is de nieuwe procedure tijdelijke werkloosheid? 

 Wat is de inhoud van het Nieuwe Ministerieel Besluit? 

 Hoe verloopt de vereenvoudigde “Corona-procedure”? 



Webinar - Coronavirus update 

Jan Hofkens, advocaat 



 

Nieuw Ministerieel Besluit 
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Nieuw Ministerieel Besluit – Lijst essentiële diensten uitgebreid 

 Belgisch Staatsblad: Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken (BS 23 maart 2020) -  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl: 

 heft het MB van 18 maart 2020 uitdrukkelijk op; 

 herneemt alle bepalingen van het MB van 18 maart 2020; 

 breidt de lijst uit / verduidelijkt de lijst van bedrijven van cruciale sectoren en essentiële diensten vb. PC 227 voor 

de socioculturele sector, PC 121 voor de schoonmaak, PC 221 voor de bedienden uit de papiernijverheid, de 

verzekeringssector, etc.) 
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Niet-essentiële bedrijven 

 
 Verplicht telethuiswerken 

 Social distancing 1,5 m 

 Sluiting 

 

Cruciale sectoren + 

essentiële diensten 

 
In de mate van het mogelijke: 

 Telethuiswerk 

 Social distancing 1,5 m 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl


 

Nieuwe “Corona”-procedure tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht   
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Vereenvoudigde “Corona-procedure” Overmacht – Werkgever   

 Vanaf 13 maart tot 5 april (verlengbaar tot 30/6 indien maatregelen verlengd) 

 

 Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke 

werkloosheid als gevolg van het coronavirus,  kunnen  beschouwd worden 

als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch 

nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt. 

 

 Er dient dus geen aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden 

te worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg. Zolang deze ruime toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht van kracht is, zal de FOD Werkgelegenheid zulke 

erkenningsaanvragen niet in overweging nemen. Dit geldt ook voor de 

dossiers die na 13 maart werden ingediend. 
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Verruiming van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wegens overmacht 
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• Bv.: cafés en restaurants, sportcentra, etc.   

Ondernemingen die ingevolge de 
Corona-maatregelen volledig 
moe(s)ten sluiten 

• Bv.: hotels, kappers, etc.  

Ondernemingen die ingevolge de 
Corona-maatregelen gedeeltelijk 
moe(s)ten sluiten  

• Bv.: toeleveranciers van ondernemingen die 
ingevolge de Corona-maatregelen moe(s)ten 
sluiten  

Ondernemingen die (een deel van) 
hun personeel geen werk meer 
kunnen aanbieden  

Ondernemingen met te weinig werk 
voor werknemers die niet verder 
tewerkgesteld kunnen worden  

Tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht 
 Voor arbeiders en bedienden  

 Vereenvoudigde procedure 

voor werkgever en werknemer 

Nieuwe Q&A RVA update 23 maart (www.rva.be) 



Verruiming van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wegens overmacht 

 Stopzetting productie omdat minimum bezetting niet meer bereikt is (door ziekte, quarantaine, gebrek 

aan opvang kinderen, …) 

 Moet niet voor volledige onderneming gelden – wel steeds per volledige werkdag ! 

 Gedeeltelijke tewerkstelling 

 Deel kan telethuiswerken 

 Ander deel onmogelijk + geen social distancing mogelijk = overmacht 

 Toeleverancier – sluiting klant 

 Zelfs indien aantal werknemers nog kunnen tewerkgesteld worden 

 Tewerkstelling bij aannemer/werkgever die van klant geen toegang krijgt tot werk 

- Overmacht, wel steeds nagaan of er vervangwerk kan geboden worden  

 Medische redenen 

 Zie eerdere standpunt – geen wijzigingen 

 Gebrek aan kinderopvang is “normaliter” geen overmacht 
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Vereenvoudigde “Corona-procedure” Overmacht – Werkgever   

 Formaliteiten: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-

van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure  

 

 Digitale Aangifte Sociale Risico’s (ASR) – Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de dagen/uren tijdelijke 

werkloosheid  

 Via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Onlinediensten > ASR > Scenario 5), of 

via batch   

 Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24   

 Vermeldingen?  

 Tijdelijke werkloosheid: “Overmacht” 

 Reden: “Coronavirus”  

 Wanneer? Zo snel mogelijk in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend  

 

 Niet langer noodzakelijk:  

 Mededeling aan bevoegd werkloosheidsbureau van de RVA (volledige duur van de beperkende maatregelen, 

voorlopig t.e.m. 05/04/2020)   

 Aflevering van controlekaarten C3.2A aan werknemers 
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
http://www.socialsecurity.be/
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24


Vereenvoudigde “Corona-procedure” Overmacht – Werkgever  

 Wat met eerdere mededelingen van tijdelijke werkloosheid voor de periode vanaf 13/03/2020?  

 Keuze: verderzetten of overstappen  

 Overstap naar TW Overmacht: ASR – Scenario 5  (“overmacht coronavirus”)   

 Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan de werkgever nog een 

beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken. 
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Vereenvoudigde “Corona-procedure” Overmacht – Werknemer  

 https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2  

 

 Formaliteiten: 

 Wat? Ingevuld vereenvoudigd C3.2-formulier aan uitbetalingsinstelling bezorgen (website ABVV, ACLVB, ACV of HVW)  

 Wanneer? Binnen de 2 maanden volgend op de maand van de start van de tijdelijke werkloosheid  

 

 Niet langer noodzakelijk: Maandelijks controlekaarten indienen (vanaf 01/03/2020 t.e.m. 30/06/2020)  

 

 Toelaatbaarheidsvoorwaarden n.v.t. vanaf 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2020  
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https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2


Vereenvoudigde “Corona-procedure” – Werknemer  

 Uitkering 

 70% loon (begrensd tot € 2.754,76 / maand) – 26,75% bedrijfsvoorheffing  

 Daguitkering minimum 55,59 euro / maximum 74,17 euro 

 Voorschot € 1.450 

 Supplement t.b.v. € 5,63 / dag (vanaf 13/3) 

 Voor arbeiders en bedienden  

 Ten laste van de RVA  

 Aanvulling door Werkgever blijft mogelijk 

 Geen RSZ 

 Tewerkstelling tijdens TW? 

 Toegelaten bij andere WG, inkomen niet cumuleerbaar 
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Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (ER) 

 Normaal volgt WG procedure overmacht, maar ER niet verboden  

 Behoud zelfde procedures en voorwaarden (vereenvoudiging voor bedienden) 

 

 Arbeiders (https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22) 

 Eenvoudige procedure:  

 Kennisgeving arbeiders (7 dagen – flexibiliteit bij plotse daling werkvolume)  

 Kennisgeving RVA  

 Mededeling OR of VA  

 Overuren en inhaalrust verplicht opnemen vóór tijdelijke werkloosheid wegens ER 
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Aard Modaliteiten Maximumduur  

Volledig  0 arbeidsdagen  4 weken (28 kalenderdagen) + 

verplichte werkweek  

Gedeelte (grote schorsing)   < 3 arbeidsdagen / week; of,  

 < 1 arbeidsweek / 2 weken 

(minstens 2 arbeidsdagen)  

3 maanden + verplichte werkweek  

Gedeelte (kleine schorsing)      ≥ 3 arbeidsdagen / week; of,  

    ≥ 1 arbeidsweek / 2 weken  

12 maanden (RVA)  

Afwijkingen per sector (KB) mogelijk 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22


Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (ER) 

 Bedienden – Erkenning onderneming in moeilijkheden - Procedure: 
1) Basis  

 CAO Sector/onderneming of Ondernemingsplan 

 Suppletief CAO NAR n° 147: geen CAO of (goedgekeurd) ondernemingsplan 

 16 kalenderweken per jaar (volledig) – 26 weken (minstens 2 arbeidsdagen) – geen verplichte werkweek 

 Supplement 5 euro / dag of zelfde supplement als arbeiders 

 18 maart tot 30 juni 2020 

2) Erkenning Minister van Werk:  

- Aangetekende brief aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen FOD WASO  

- digitaal via e-mail (ewb@werk.belgie.be) onder de volgende voorwaarden: 

- U moet de aanvraag en de bijlagen omzetten in één pdf en dit pdf document digitaal ondertekenen met uw eID 

- Indien binnen de vijf dagen geen ontvangstbewijs via e-mail ontvangen, mail sturen ter controle van de ontvangst door de dienst. 

- In de loop van de week van 23 maart via website een digitale postbus beschikbaar zodat zulke verzending via een specifieke applicatie 

kan 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11   

3) Tegelijkertijd C106A aan het RVA-kantoor van de exploitatiezetel (Het formulier C106A kan al vóór de erkenning als 

onderneming in moeilijkheden bij de RVA worden ingediend op voorwaarde dat een kopie van de erkenningsbrief wordt 

overgemaakt aan de RVA zodra men de erkenning heeft ontvangen) 

4) E-mail aan het bevoegde RVA-kantoor (eerste dag effectieve werkloosheid) 

5) In afwachting van erkenning onderneming moeilijkheden: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zeker aanvaard tot 5/4, 

wellicht verlengd tot 30/6 als regeringsmaatregelen worden verlengd) 
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Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (ER) 

 Toelaatbaarheidsvoorwaarden n.v.t. vanaf 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2020 

 Verplichte opname overuren (niet bij overmacht) 

 Vereenvoudigd formulier C.3,2 indienen bij uitbetalingsinstelling 

 Uitkering 

 70% gemiddeld loon (begrensd tot € 2.754,76 / maand) – 26,75% bedrijfsvoorheffing  

 + wettelijk supplement  

 Onderscheid arbeiders vs. bedienden  

 Arbeiders: € 2,00 / dag of sector  

 Bedienden: € 5,00 / dag of CAO (sector / onderneming) of ondernemingsplan (alleszins minstens gelijkwaardig aan supplement arbeiders 

binnen de onderneming)  

 Ten laste van werkgever of Sectoraal Fonds  
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Andere belangrijke nieuwigheden   
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 Invoering verplicht “telethuiswerk” voor alle werknemers wiens functie zich daartoe leent (cf. MB 18 -> 

23 maart 2020) – wettelijk kader? 

 Geen huisarbeid (art. 119 WAO) of telewerk (CAO 85: “op regelmatige basis en niet incidenteel”) 

 art. 119,6 (kostenvergoeding 10 %) niet van toepassing 

 Geen occasioneel telewerk (art, 26 §2 WWW) 

 Eigen reglementair kader creëren (duurtijd, beschikbaarheid, modaliteiten, tools, kostenvergoeding) 

 

 Tijdelijke thuiswerkvergoeding aan alle werknemers die “telethuiswerk” verrichten (ongeacht functie) 

 Maximumbedrag van € 126,94 / maand  

 De tijdelijke thuiswerkvergoeding vervangt elke vergoeding voor bureaukosten die mogelijks al werd toegekend  

 Andere kostenvergoedingen behouden? 

 

 Procedure?  

 Specifieke rulingaanvraag: https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19 

 Snelle behandeling  

 

 

 

A. Telethuiswerk 

https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19
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B. Faciliterende maatregelen voor grensarbeiders  
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 Aanleiding? Sluiten nationale grenzen als beschermende maatregel tegen 

de verspreiding van het Corona-virus  
 

 Oversteken Belgisch – Nederlandse grens?   

 Grensarbeiders  

 Actief in een vitale sector; of,  

 Met een cruciaal beroep  

Grensarbeiders  

 Niet actief in een vitale sector; of,  

 Zonder een cruciaal beroep  

Speciaal vignet:  

 Hier downloaden: 

https://crisiscentrum.be/nl/news/grens

arbeiders-vitale-sectoren-en-met-

cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-

grens-met-nederland 

 In kleur afprinten  

 Op de keerzijde een stempel van de 

werkgever waarvoor het oversteken 

van de grens noodzakelijk is 

aanbrengen 

 Uitknippen en aan de 

bestuurderskant achter de voorruit 

van de wagen plaatsen   

Werkgeversverklaring: 

 Hier downloaden: 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certific

aat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-

grens-over-te-steken-voor-het-werk 

 Eenmalig door de werkgever en de 

werknemer in te vullen en te 

ondertekenen  
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B. Faciliterende maatregelen voor grensarbeiders  

 Oversteken Belgisch – Franse grens? Franse grensarbeiders moeten over 2 attesten beschikken:  

 Frans attest (woon-werkverplaatsing in Frankrijk): https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2020/03/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf  

 Belgisch attest (oversteken grens om in België te gaan werken): 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/certificat%20pour%20les%20travailleurs%20frontaliers.pdf 

 

 Oversteken Belgisch – Luxemburgse grens? Belgische grensarbeiders moeten een certificaat 

voorleggen om in Luxemburg te gaan werken (https://gouvernement.lu/dam-

assets/documents/actualites/2020/03-mars/form-be.pdf)  
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Heeft u nog een vraag, werd uw vraag niet (volledig) beantwoord of 

contacteert u ons liever apart,  

mail naar corona@lydian.be  

 

mailto:corona@lydian.be


Nuttige links: alle informatie is te vinden op onze Coronavirus webpagina (te bereiken 

via onze homepage) 
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Contact 
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Jan HOFKENS 

Partner  

+32 2 787 90 38 
jan.hofkens@lydian.be  

mailto:Bastiaan.bruyndonckx@lydian.be

