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SAMENVATTING TO DO’S INDIEN VAN TOEPASSING : 

1) Aanvraag tijdelijke werkloosheid 
a) https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-

uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-
ziekte-update-15032020 

2) Corona hinderpremie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-
advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona 

3) AANVRAAG TOT TOEKENNEN VAN STEUNMAATREGELEN BETREFFENDE HET 
CORONAVIRUS (Covid-19): zie bijlage 1 (zie laatste pagina) 

OVERZICHT STEUNMAATREGELEN CORONA OP 16/03/2020  

Momenteel kan je als ondernemer beroep doen op de volgende 
maatregelen: 

• Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen 
ten gevolge van het coronavirus kunnen beroep doen op: 

o Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona 
o Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door 

corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming 
in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van 
deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht 
inroepen. 

• Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze economisch getroffen 
worden door het coronavirus kunnen van een aantal fiscale 
maatregelen genieten: 

o Gespreide betaling in de personenbelasting en de 
vennootschapsbelasting zonder boetes of 
nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020) 

o Gespreide betaling in de btw zonder boetes of 
nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020) 

o Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of 
nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020) 

• Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale 
zekerheidsbijdragen: 

o Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen 
o Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen 

• Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht 
indien ze hun activiteit moeten stopzetten: vervangingsinkomen voor 
zelfstandigen 

• Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners 
die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen 
is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren. 

•  

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
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UITLEG STEUNMAATREGELEN, FAQ EN DEFINITIES:  

VERPLICHTE SLUITING 

Horecazaken moeten verplicht de deuren sluiten vanaf vrijdag 13 maart 

middernacht tot vrijdag 3 april. Winkels die geen voeding verkopen, mogen 

open blijven in de week, maar moeten sluiten in het weekend. 

• Horecazaken die verplicht moeten sluiten tot 3 april zijn 

discotheken, cafés en restaurants. Hotels kunnen open blijven wat 

betreft de kamers, maar het restaurant, als dat er is, moet sluiten. De 

keuken mag wel blijven werken en maaltijden aanbieden via 

roomservice. Ook andere vormen van verblijf zoals B&B’s en 

vakantiehuizen kunnen gasten blijven ontvangen, maar zonder 

toegang tot een bar, restaurant of gemeenschappelijke ruimte. 

• Zaken die take-away, thuisbezorging of drive-in doen, kunnen 

open blijven, maar moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen 

dat wachtende klanten niet te dicht bij elkaar moeten staan of zitten 

wachten. 

• Winkels die ook in het weekend open kunnen blijven zijn 

dus apotheken of winkels die voeding verkopen of 

dierenvoeder. Het gaat om warenhuizen, maar ook slagerijen en 

bakkers. In het weekend mogen markten enkel doorgaan als er enkel 

voedingskramen staan en er moet voldoende bewegingsruimte 

voorzien worden tussen de verschillende kramen. Tijdens de week 

mogen alle markten doorgaan zoals normaal, maar ook met 

voldoende bewegingsruimte 

• Kapsalons en schoonheidssalons mogen open blijven in de week 

indien ze enkel via afspraak werken. In het weekend moeten ze ook 

sluiten. 
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• Snackbars, frituren, broodjeszaken en andere etablissementen 

die voeding verkopen om thuis te consumeren mogen open 

blijven. De uitbater moet erover waken dat er geen lange wachtrijen 

ontstaan. 

KAN IK BEROEP DOEN OP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WANNEER IK MIJN WERKNEMERS NIET 

KAN LATEN WERKEN? 

Ja, in veel gevallen zal je beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid. 

Hierdoor hoef jij geen loon te betalen en ontvangen je werknemers een 

werkloosheidsuitkering per dag dat ze niet kunnen werken. Op vrijdag 13 

maart publiceerde de RVA een instructie over welke vorm van tijdelijke 

werkloosheid mogelijk was in welke situatie. Zondag 15 maart is hier 

echter een belangrijke wijziging aan gebeurd. Hieronder vind je de 

meest actuele stand van zaken. 

• Werkgevers die verplicht de deuren moeten sluiten 

Werkgevers die verplicht de deuren moeten sluiten en die volledig 

moeten sluiten, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht. Deze regel geldt dus voor horeca-zaken: cafés, 

restaurants, discotheken. Maar tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht is ook mogelijk voor werknemers die niet meer kunnen 

werken door de verplichte afschaffing van een evenement of culturele 

of sportieve activiteit. Werknemers getroffen door de sluiting van 

bioscopen, sportcentra, … kunnen eveneens op tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht gezet worden. 

Voor werkgevers die verplicht de deuren moeten sluiten, maar slechts 

op bepaalde momenten, zoals de winkels die in de weekends moeten 

sluiten en voor horeca-werkgevers die nog beperkte diensten 

aanbieden, is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor 

de dagen van sluiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hotel dat zijn 
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restaurant eigenlijk moet sluiten, maar kan laten werken voor de 

hotelgasten die roomservice willen.  

Deze situatie van overmacht wordt aanvaard tot en met 3 april. De te 

volgen procedure is: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-

het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-

15032020 

• elektronische aangifte doen van de tijdelijke werkloosheid bij het 

werkloosheidsbureau van de RVA 

• daarbij in het opmerkingenveld vermelden dat het gaat om overmacht 

wegens een volledige of gedeeltelijke sluiting of afgelasting 

Opgelet! De normale vereiste van het indienen van een gemotiveerd 

dossier tot aanvraag van erkenning van de overmacht vervalt, enkel 

de elektronische aangifte volstaat dus. 

Had je op basis van de instructies van 13 maart al een aanvraag tot 

tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gedaan, dan kan 

je nu alsnog een aanvraag wegens overmacht indienen. 

• Toeleveranciers 

Bedrijven die de toelevering doen van zaken die verplicht gesloten 

zijn, kunnen ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. 

Zij dienen wel aan te tonen dat het door de sluiting van de afnemende 

zaken volledig onmogelijk is geworden om te werken. Een voorbeeld 

hiervan is een groothandel in verse vis die uitsluitend levert aan 

restaurants die allemaal gesloten zijn. 

• Andere gevallen van overmacht 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
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Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft zoals voorheen 

mogelijk voor alle gevallen waarin de werkgever kan aantonen dat de 

werknemer onmogelijk zijn arbeidsovereenkomst kan uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: 

• een werknemer die verplicht in quarantaine werd gesteld, zowel in het 

buitenland als in België zelf. Het moet gaan om een officieel 

opgelegde quarantaine, door een overheidsinstantie of met een 

doktersattest. Indien er geen aanwijzing is van een besmetting, maar 

de werkgever uit voorzorg vraagt dat de werknemer niet komt 

werken, kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

aangevraagd worden.  

• een werknemer die vast zit in het buitenland omdat de vlucht werd 

geannuleerd. 

• een werkgever die volledig afhankelijk is van grondstoffen die niet 

meer geleverd worden omdat ze uit besmet gebied komen.   

Voor deze gevallen, waar er dus geen sprake is van een verplichte 

sluiting, moet de werkgever bij voorkeur dezelfde dag als de 

elektronische aangifte aan de RVA per post of bij voorkeur per mail, 

gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde 

werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau 

Gent: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be) een verklaring 

met, zo nodig, de bewijsstukken, indienen met een gedetailleerde 

uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, 

veroorzaakt door het coronavirus. 

In alle gevallen waarin de aanvraag voor overmacht wordt gedaan 

vermeld je als reden ‘CORONAVIRUS’ en neemt de RVA binnen de 

drie dagen na ontvangst een beslissing. 
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Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet mogelijk voor 

werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de 

scholen thuis blijven voor de opvang van hun kinderen aangezien de 

scholen moeten voorzien in noodopvang. 

• Werkgevers die economische hinder ondervinden 

Voor werkgevers die eigenlijk geen beroep kunnen doen op tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht aangezien er geen onmogelijkheid is 

om te werken, is tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen 

mogelijk als ze een daling van hun cliënteel, productie, omzet, 

bestellingen ... kunnen aantonen. 

Voor arbeiders kan de aanvraag gebeuren na de kennisgeving aan de 

werknemers en aan de RVA. Dit moet normaal gezien 7 dagen op 

voorhand gebeuren, dus 7 dagen voor de eerste dag tijdelijke 

werkloosheid. De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau 

kan hier een afwijking op toestaan wanneer je een plotse daling aan 

werk kan aantonen en dit omwille van het coronavirus. Bij de 

economische redenen vermeld je ‘CORONAVIRUS’ 

Voor bedienden kan de aanvraag pas gebeuren wanneer de 

werkgever voldoet aan de preliminaire voorwaarden. Dit wil zeggen 

erkend zijn als onderneming in moeilijkheden door de minister van 

Werk (FOD WASO) en een aanvaard dossier door de RVA (C106A). Is 

dat het geval, dan vermeld je bij de aangifte bij economische redenen 

‘SCHORSING BEDIENDEN’ en ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek 

opmerkingen. 

Opgelet! Indien je voor je bedienden nog niet voldoet aan de 

preliminaire voorwaarden, moet je eerst een aanvraag indienen bij de 

Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in 
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moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op 

een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie 

of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. 

 Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan je gebruik maken van 

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat je 

aantoont dat de procedure tot erkenning als onderneming in 

moeilijkheden werd opgestart. Daarvoor bezorg je een kopie van de 

aanvraag tot erkenning aan de RVA. 

• Aanmelden bij de RVA 

De werkgever die nog nooit de toepassing tijdelijke werkloosheid (of 

een andere toepassing op de portaal van de sociale zekerheid) heeft 

gebruikt moet zich eerst registreren als gebruiker vooraleer hij de 

toepassing kan gebruiken. Daarvoor neemt je best telefonisch contact 

op met de dienst Eranova via het nummer 02/511 51 51 (bereikbaar 

van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur). 

Als je beschikt over een eID-lezer en je je eID pin-code kent of als je 

de Itsme-toepassing gebruikt kan de toegang snel toegekend worden 

(10 minuten). Als dit niet het geval is en je wil met een user-id en 

paswoord werken dan moet je rekenen op een doorlooptijd van 10 

dagen. 

Beschik je nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale 

zekerheid, dan kan je uitzonderlijk de mededeling via (eventueel 

aangetekende) brief versturen of bij voorkeur per e-mail naar het 

werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel waar je 

onderneming gevestigd is. 

• Uitkering voor de werknemer 
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In beide gevallen (overmacht en economische redenen) ontvangt de 

werknemer een uitkering van 70% van zijn gemiddeld loon 

(geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Op het bedrag van de 

uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Wat betreft overmacht, geldt er geen wachttijd. Alle werknemers 

kunnen dus onmiddellijk uitkeringen ontvangen. 

Wat betreft economische redenen geldt er wel een wachttijd. Een 

werknemer kan dus pa uitkeringen genieten als hij een voldoende 

aantal arbeidsdagen kan aantonen. 

WELKE ECONOMISCHE STEUNMAATREGELEN ZIJN ER BIJ VERPLICHTE SLUITING?  

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat er steunmaatregelen komen 

voor zaken die verplicht de deuren moeten sluiten. Over welke maatregelen 

gaat het? 

Horeca-zaken moeten gedurende drie weken verplicht de deuren sluiten. Zij 

kunnen een eenmalige premie van 4000 euro aanvragen om dit verlies wat 

te compenseren. Voor winkels die gedurende de week open mogen blijven, 

maar in het weekend moeten sluiten, gaat het om een eenmalige premie 

van 2000 euro. Wie langer dan drie weken moet sluiten, krijgt vanaf de 

eerste dag van de vierde week er een forfaitair bedrag van 160 euro per 

dag bovenop.  

KAN JE EEN COLLECTIEVE SLUITING INVOEREN? 

Je onderneming baat geen activiteit uit waarvoor een verplichte sluiting 

geldt, maar toch zou je graag een tijdje de deuren sluiten. Kan je de 

voorziene periode van collectieve sluiting nog veranderen en nu sluiten in 

plaats van in de zomer? 
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Als werkgever kan je niet zelf beslissen om eenzijdig een collectieve sluiting 

in te voeren. De werknemers moeten hiermee instemmen. Er is hiervoor 

een specifieke procedure vastgelegd.  

• Heeft het paritair comité een collectieve sluiting vastgelegd? 

Wanneer een akkoord werd gesloten op niveau van het paritair 

comité moeten de collectieve vakantiedagen aan de FOD Sociale 

zaken worden meegedeeld ten laatste op 31 december van het 

jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie moet worden 

genomen. Indien dit gebeurd is, kan dit niet zomaar op 

werkgeversniveau aangepast worden. 

• Collectieve sluiting op werkgeversniveau? 

Als er geen beslissing aan de FOD Sociale zaken werd 

meegedeeld vóór 31 december van het jaar dat het vakantiejaar 

voorafgaat, kunnen de data van de collectieve vakantie op 

werkgeversniveau vastgelegd worden. Hierbij is er in principe 

geen uiterste datum voorzien. Wel wordt aangeraden dit tijdig 

mee te delen aan de werknemers zodat zij hierbij rekening 

kunnen houden voor hun persoonlijke organisatie. In praktijk 

gebeurt dit dus normaal gezien voor het einde van het jaar 

voorafgaand aan het jaar van opname vakantie. De dagen 

worden ook toegevoegd aan het arbeidsreglement. Indien de 

werkgever wenst over te gaan tot een collectieve sluiting zal deze 

beslissing dus moeten genomen worden in de ondernemingsraad 

of bij gebrek hieraan via een akkoord met de 

vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan via een akkoord met 

alle werknemers.  Misschien is dit een optie waar werknemers 

akkoord mee kunnen gaan indien andere opties zoals thuiswerk, 

tijdelijke werkloosheid,… niet mogelijk zouden zijn. 
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KAN JE JE RESTAURANT OMVORMEN NAAR EEN TAKE -AWAY OF DRIVE-IN? 

Kan je je werknemers deze andere functie laten uitoefenen? 

In principe betreft de functie van de werknemer een essentiële voorwaarde 

van de arbeidsovereenkomst en kan de werkgever deze dus niet zomaar 

eenzijdig wijzigen. De sanctie die opgelegd wordt wanneer je dit wel doet is 

het betalen van een verbrekingsvergoeding omdat je door die wijziging een 

einde hebt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. Gelet op de zeer 

bijzondere omstandigheden van deze pandemie, kan de vraag van de 

werkgever aan de werknemer om zijn functie – tijdelijk en voor zover als 

noodzakelijk – op een andere wijze uit te oefenen, zodat ze niet in strijd zou 

zijn met de hogere belangen van de gezondheid en de veiligheid (zowel 

van de andere werknemers, als van de klanten, als maatschappelijk…), niet 

beschouwd worden als een intentie van de werkgever om aan de 

arbeidsovereenkomst een einde te maken. 

Tip - Probeer in deze crisisperiode concrete afspraken te maken met je 

werknemers. Bevestig deze instemming schriftelijk door middel van een 

wijziging van de arbeidsovereenkomst waarin de aanpassing van de functie 

van de werknemer en de periode waarin deze aanpassing zal plaatsvinden, 

worden beschreven. 

Wanneer je geconfronteerd wordt met een meer terughoudende 

werknemer, kun je hem of haar het beste vertellen dat de veiligheidsregels 

die worden opgelegd je verplichten om het werk tijdelijk anders te 

organiseren. Je vraagt om begrip hiervoor en probeert de veranderingen zo 

beperkt en tijdelijk mogelijk te houden. Je bevestigt dit ook in een e-mail of 

brief aan je werknemers. Vervolgens stuur je een e-mail of brief met de 

aanpassing van het werk en met de vraag om het op deze manier uit te 

voeren. Als je werknemer dit doet, heeft hij zijn stilzwijgende toestemming 

gegeven en is de arbeidsovereenkomst dus de facto en in onderling overleg 
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gewijzigd. Als je werknemer het niet eens is, zijn er andere oplossingen 

nodig. In veel van deze gevallen zal het tijdelijke werkloosheid zijn, maar de 

werknemer zal dan een deel van zijn of haar loon verliezen en terugvallen 

op een uitkering van 70% van zijn begrensd loon. 

SLUITING VAN DE SCHOLEN 

De scholen geven geen lessen meer tot en met 3 april. Dan start de 

paasvakantie. Er zal wel opvang worden voorzien voor kinderen van ouders 

die een zorg- of veiligheidsfunctie hebben en voor kinderen van ouders die 

geen enkele andere opvangmogelijkheid hebben dan de grootouders. 

WAT KAN MIJN WERKNEMER DOEN ALS HIJ OPVANG MOET VERZEKEREN THUIS?  

Tot de mogelijkheden behoren thuis werken, opnemen van vakantie of 

overuren of in sommige gevallen familiaal verlof. Dit is mogelijk wanneer de 

werknemer geen andere opvangmogelijkheden heeft en dus verplicht thuis 

moet blijven om voor de kinderen te zorgen. Meer oplossingen. 

KAN IK MIJN WERKNEMER WEIGEREN OM THUIS TE WERKEN?  

In normale omstandigheden is een akkoord van jou als werkgever nodig 

wanneer je werknemer thuis wil werken. De regering heeft tijdens de 

persconferentie over de coronamaatregelen gevraagd aan de werkgevers 

om telewerk toch zo veel mogelijk toe te staan en hier soepel mee om te 

springen. Je zal dus een heel goede reden nodig hebben om dit te 

weigeren. Deze situatie bespreek je best eerst met je arbeidsarts. Van 

werknemers wordt wel verwacht dat zij effectief werken als ze thuis werken. 

Hebben ze kleine kindjes, waardoor thuis werken moeilijk of onmogelijk is, 

dan zal een andere oplossing nodig zijn, zoals vakantie of familiaal verlof. 

KAN EEN JONGERE NU INGESCHAKELD WORDEN ALS JOBSTUDENT?  

Kan een jongere, die nu een aantal weken niet meer naar school of de 

hogeschool of universiteit kan gaan, ingeschakeld worden als jobstudent? 

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/coronavirus-oplossingen-voor-werkgever-en-werknemer
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Het antwoord hangt af van de leeftijd van de jongere. Jongeren die nog 

leerplichtig zijn en dus naar de middelbare school gaan, kunnen enkel 

werken als jobstudent in de periodes dat ze niet verplicht aanwezig moeten 

zijn op school. Het is niet omdat de scholen geen lessen meer organiseren 

dat het niet langer gaat om een verplichte schoolperiode. De leerlingen 

kunnen lessen online volgen waar mogelijk of moeten aan zelfstudie doen. 

Ze kunnen dus niet werken als jobstudent op de dagen dat ze normaal naar 

school moesten gaan. Indien daarentegen ze tijdens de komende weken 

volledig bevrijd worden van hun schoolverplichtingen, kunnen ze juridisch 

gezien werken als jobstudent. Dit naar analogie met bijvoorbeeld een 

pedagogische studiedag. Jongeren die niet meer leerplichtig zijn en hoger 

onderwijs volgen, kunnen wel werken op alle dagen van de week. Maar de 

meeste universiteiten en hogescholen organiseren ook online lessen. 

Wanneer de student toch wil werken als jobstudent, kan dit theoretisch 

gezien. Toch is het aangeraden om de richtlijnen van de regering te volgen 

en deze voor iedereen toe te passen. Het is dan ook niet de bedoeling dat 

je vast personeel tijdelijk gaat vervangen door jobstudenten. 

BETALINGSPLANNEN AAN RSZ EN FISCUS  

Zowel de RSZ als de FOD Financiën staan werkgevers toe om een 

afbetalingsplan aan te vragen omwille van het coronavirus. Hierdoor 

worden gespreide betalingen van je sociale en fiscale verplichtingen 

mogelijk.  

Meer informatie over de afbetalingsplannen 

Uit contact met deze twee instanties is echter gebleken dat ze nog niet 

zeker weten of er geen nieuwe, nog verder gaande maatregelen komen, 

gelet op de verscherpte adviezen en verplichte sluitingen. Bovendien kan 

de RSZ pas oordelen of je in aanmerking komt na mei, wanneer alle 

informatie over het eerste kwartaal gekend is. Wat de FOD Financiën 

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/rsz-en-fiscus-nemen-ook-corona-maatregelen
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betreft, is het wachten tot na de inkohiering. Voor een concrete aanvraag 

wacht je dus beter nog even. Zodra hierover meer informatie is, wordt dit 

gecommuniceerd. 

KAN JE INKOMENSVERLIES VAN JE WERKNEMERS VERGOEDEN?  

Ik moet mijn werknemers tijdelijk werkloos stellen en wil hen vergoeden 

voor het verlies dat ze daardoor lijden, kan dit? 

Ja, je kan als werkgever een bijpas betalen en deze is bovendien 

vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat wel om een 

belastbaar voordeel. De regels die je moet naleven zijn de volgende: 

• Je kan enkel een bijpas geven bij een voordeel van sociale 

zekerheid, dus een wettelijk voorzien voordeel. Een uitkering in het 

kader van tijdelijke werkloosheid kan dus aangevuld worden. 

• De toekenning van de bijpas mag niet tot gevolg hebben dat de 

werknemer zijn uitkering verliest. Dit heeft tot gevolg dat de 

werknemer niet meer kan overhouden aan deze situatie dan wanneer 

hij zijn gewoon loon ontvangt. 

• Ook moet uit de aard, de reden van toekenning en de 

berekeningswijze, duidelijk blijken dat het om een aanvulling bij een 

voordeel van sociale zekerheid gaat. 

MAG JE TER PREVENTIE DE TEMPERATUUR VAN JE WERKNEMERS METEN?  

Mag je de temperatuur van je werknemers meten alvorens je hen het werk 

laat aanvatten? 

Je kan je werknemer niet verplichten om zijn temperatuur te laten meten. 

Als er symptomen van ziekte zijn, zou je wel kunnen vragen dat hij 

onderzocht wordt door de arbeidsarts. 
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MOET JE IETS OP PAPIER ZETTEN OM TE KUNNEN TELEWERKEN IN HET KADER VAN HET 

CORONAVIRUS? 

Ja, je sluit best een bijlage bij de arbeidsovereenkomst met je werknemers 

die je wilt laten thuiswerken. Op die manier kan je contractueel 

overeenkomen dat je enkel omwille van het coronavirus toestaat dat er kan 

worden thuis gewerkt, kan je afspraken maken over het al dan niet betalen 

van een onkostenvergoeding, afspraken maken rond wat als iemand te veel 

of te weinig werkt van thuis uit, afspraken rond bereikbaarheid,… 

Het is wel niet nodig fysiek een handtekening te zetten. Een contract komt 

tot stand zodra er een bewijs is van een wilsovereenstemming. Indien wij u 

ons modeldocument hebben bezorgd, stellen wij daarom voor dat u de tekst 

daarvan in een e-mail plakt en zo naar de werknemer stuurt, die per e-mail 

kan antwoorden ‘voor akkoord’. Maak je al gebruik van elektronisch 

ondertekenen, dan kan je dat natuurlijk ook gebruiken. 

KAN JE JE WERKNEMER VERPLICHTEN OM TIJDELIJK THUIS TE WERKEN?  

Strikt gesproken niet, want de wet zegt dat de vraag van de werknemer zelf 

moet komen 

Maar je hebt wel goede argumenten om de werknemers te vragen wél thuis 

te werken. Je hebt als werkgever ook een eigen verantwoordelijkheid voor 

de gezondheid van die werknemer en alle andere werknemers. Het zou erg 

onverantwoord zijn van de werknemer om op jouw vraag dan niet in te 

gaan. 

Als de werknemer echt niet thuis wil blijven, dan kun je hem wel de toegang 

tot het bedrijf weigeren als je vermoedt dat hij ziek is. 

MOET JE EEN BIJKOMENDE ONKOSTENVERGOEDING BETALEN AAN WERKNEMERS DIE VANAF 

NU THUIS WERKEN? 
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Neen, je kan contractueel opnemen dat er aan het thuiswerken omwille van 

het Coronavirus geen onkostenvergoeding wordt toegekend. 

Maar je moet wel kijken naar wat er al is afgesproken rond thuiswerken als 

er geen sprake is van het Coronavirus: heb je bijvoorbeeld met je 

werknemer al een overeenkomst ondertekend dat er voor elke dag dat er 

thuis wordt gewerkt een bepaalde onkostenvergoeding wordt toegekend, 

dan ben je ook nu door die overeenkomst gebonden. Het kan ook zijn dat je 

dergelijke verplichting hebt opgenomen in een policy. Is dat het geval, dan 

kan je nu ofwel eenzijdig je policy wijzigen, of in een nieuwe overeenkomst 

met je werknemer overeenkomen dat er gezien de uitzonderlijke 

omstandigheden, voor dit thuiswerk geen onkostenvergoeding wordt 

toegekend. 

HOEVEEL MOET EEN WERKNEMER THUIS WERKEN? 

Een telewerker moet thuis evenveel werken als wanneer hij naar het werk 

zou komen. Er gelden voor de telewerker met andere woorden 

‘gelijkwaardige werkbelasting en gelijkwaardige prestatienormen’ als 

wanneer hij naar het werk zou komen. 

In ruil krijgt de telewerker ook hetzelfde loon als wanneer hij naar het werk 

zou komen. 

WAT ALS JE WERKNEMER THUIS MEER WERKT DAN JE VRAAG?  

Werkt een werknemer thuis meer dan hij volgens zijn werkrooster zou 

moeten, dan loop je een risico dat je achteraf extra loon zal moeten 

betalen. Om dat te voorkomen, spreek je dus best contractueel af dat er 

maar van thuis uit mag worden gewerkt als je het normale werkrooster of 

de normale arbeidsduur respecteert. 
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Een telewerker kan in principe geen overloon vorderen. Maar opgepast, dat 

geldt enkel wanneer de telewerker niet onder “het toezicht of de 

rechtstreekse controle van deze werkgever staan”. Wil je wel verregaande 

controle uitoefenen en wordt er te veel gewerkt, dan zou er ook overloon 

gevorderd kunnen worden. Ook daarom spreek je dus best contractueel af 

dat er geen overuren mogen gepresteerd worden. 

KAN JE VERPLICHTEN DAT EEN WERKNEMER OP BEPAALDE TIJDSTIPPEN BEREIKBAAR IS?  

Ja, je kan opleggen dat de werknemer die thuis werkt bereikbaar moet 

(telefonisch, per e-mail,…) zijn op bepaalde uren of zelfs de gewone 

kantooruren. Je kan ook opleggen dat de werknemer gedurende zijn gehele 

normale werkrooster bereikbaar moet zijn. 

WAT MET DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING? 

Je arbeidsongevallenverzekering dekt het occasionele telewerk. Valt de 

werknemer die thuis werkt bijvoorbeeld van zijn stoel, dan zal dat ongeval 

gedekt zijn. Wel moet het telewerk “generiek of punctueel, collectief of 

individueel” toegestaan zijn. Dit document kan van de werknemer 

(voorafgaand individueel verzoek per e-mail opgestuurd bijvoorbeeld) of 

van de werkgever komen (bepalingen in het arbeidsreglement, nota aan het 

personeel...). 

Goed om weten: indien geen locatie wordt vermeld, geldt het vermoeden 

voor de woning of de plaats(en) waar de telewerker gewoonlijk werkt. Als er 

geen uurregeling wordt vermeld, dan is het gebruikelijke uurrooster zoals 

dat toepassing vindt in de onderneming doorslaggevend. Wees dus 

voorzichtig wanneer de plaats of de tijd van het telewerk afwijkt van wat 

gewoonlijk gepland is. 

KAN JE JE PERSONEEL OP ANDERE TIJDSTIPPEN LATEN WERKEN?  
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Kom met je voltijdse werknemer of deeltijdse werknemer met een vast 

uurrooster een tijdelijke wijziging van het uurrooster overeen. 

Je zou een tijdelijke wijziging van het uurrooster kunnen overeenkomen, 

zodat je werknemer tijdelijk al zijn werkuren van maandag tot en met vrijdag 

presteert. Dit kan zowel voor de 5-dagenweek als voor de 6-dagenweek. 

Gezien het uurrooster een essentiële voorwaarde van de 

arbeidsovereenkomst vormt, heb je hiervoor wel het uitdrukkelijk akkoord 

van je werknemer nodig en moet je dit gewijzigd uurrooster ook toevoegen 

als bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Het tijdige rooster moet wel vallen 

binnen de roosters die voorzien zijn in het arbeidsreglement. Is dat niet het 

geval, dan zal je eerst je arbeidsreglement moeten wijzigen. 

• Deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster 

Voor werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster 

kondig je 5 werkdagen vooraf aan volgens welk werkrooster de 

werknemer zal moeten presteren. Voor dergelijke werknemers kan je 

makkelijk zelf bepalen wanneer hij meer of minder uren werkt. Hou er 

wel rekening mee dat de wekelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd 

worden over de periode die werd vastgelegd in je arbeidsreglement. 

Wat met het uurrooster voor volgende week? Dit werd al bekend 

gemaakt. Je zou je werknemer kunnen vragen om nu nog een 

wijziging van dat uurrooster goed te keuren. Vraag in dat geval om een 

schriftelijke bevestiging. 

• Kleine flexibiliteit voor voltijdse werknemers of deeltijdse 

werknemers met een vast werkrooster 

Mogelijk kan jevoor je voltijdse werknemers of voor de deeltijdse 

werknemers met een vast uurrooster ook gebruik maken van kleine 

flexibiliteit. Daarmee kan je je werknemers piekroosters laten werken 

als het drukker is of dalroosters als er minder werk is. Dit vereist wel 
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dat het systeem van kleine flexibiliteit voorzien is in je 

arbeidsreglement en ook alle verschillende roosters daarin 

opgenomen zijn. Wil je van rooster wisselen en bijvoorbeeld 

overschakelen naar een dalrooster omdat het minder druk is door het 

coronavirus, dan moet je dit ten minste 7 dagen voorafgaand kenbaar 

maken aan je werknemers. 

 

Met de roosters in het kader van kleine flexibiliteit kan je een afwijkend 

rooster opnemen in je arbeidsreglement dat maximaal 2 uur (+ of -) 

afwijkt van het basisrooster tot maximaal 9 uur. Het weekrooster kan 

maximaal 5 uur (+ of -) afwijken van het basisrooster tot maximaal 45 

uur. Werkt je werknemer in principe dagelijks 8 uur en 40 uur op 

weekbasis? Dan zou je je werknemer elke dag een uur minder kunnen 

laten werken zodat hij dagelijks 7 uur werkt en 35 uur op weekbasis. 

 

Het is wel de bedoeling dat de werknemer over een jaar de 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteert. Als je nu dalroosters 

laat presteren, dan zullen deze op een ander moment gecompenseerd 

moeten worden door piekroosters. 

Naast kleine flexibiliteit bestaan er nog andere mogelijkheden om 

werknemers flexibel te laten werken. Deze mogelijkheden zijn 

sectoraal bepaald. Bekijk zeker je sectorale gids hierover. 

  

• Opnemen inhaalrust 

Hebben je werknemers overuren, bijvoorbeeld in het kader van 

buitengewone vermeerdering van werk, gemaakt, dan moet je hen 

doorgaans ook inhaalrust toekennen. Is er minder werk, of wil je liever 

dat je werknemer thuisblijft, dan zou je je werknemer kunnen vragen 

om de opgebouwde inhaalrust op te nemen. Strikt juridisch is er niet 

bepaald dat er een akkoord vereist is tussen werknemer en werkgever 
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over het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen. Al is het 

uiteraard aangeraden om de opname van de inhaalrust in onderling 

overleg te bepalen. Bekijk ook zeker je arbeidsreglement. Het is 

mogelijk dat daarin regels opgenomen zijn over het moment waarop 

de inhaalrust kan genomen worden. 

Hoewel het niet wettelijk werd voorzien, is het ook mogelijk om aan 

een deeltijdse werknemer te vragen dat de meeruren die hij presteert 

tot de grenzen van de voltijdse arbeidsduur ingehaald worden en niet 

worden uitbetaald. Een akkoord hiervoor is noodzakelijk. Mogelijk zijn 

je deeltijdse werknemers hier in coronatijden wel toe bereid. 

• E-commerce: Heb je de mogelijkheid om telefonisch bestellingen 

te laten plaatsen of heb je een webshop? 

Het is natuurlijk niet omdat je zaak niet mag openblijven voor het 

publiek, dat ook je werknemers onder alle omstandigheden weg 

moeten blijven. De bestellingen kunnen nog steeds worden 

klaargemaakt, en leveringen huis-aan-huis of via afhaalpunten blijven 

mogelijk. Heb je in 2018 of 2019 de mogelijkheid voor zondagsarbeid 

voor e-commerce in je arbeidsreglement laten opnemen? Dan kunnen 

je werknemers hiervoor zelfs onbeperkt een volledige dag worden 

tewerkgesteld. Voorwaarde is uiteraard wel dat hiervoor uurroosters in 

je arbeidsreglement zijn opgenomen. Kijk ook hierboven naar de 

mogelijkheid om al vastgelegde werkroosters te wijzigen. Hou er 

rekening mee dat je werknemers mogelijk een functieinhoud hebben, 

waarmee deze taken niet volledig verenigbaar zijn. In dat geval is het 

belangrijk dat je deze wijziging gezamenlijk overeenkomt. Neem deze 

tijdelijke wijziging best ook op in een bijlage aan de 

arbeidsovereenkomst om latere discussie te vermijden. 

• Vrijwillige overuren 
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Indien het gebruik van de flexibele werkroosters niet volstaat,kan je 

mogelijk ook gebruik maken van het systeem van de vrijwillige 

overuren. Indien je werknemers bereid zijn om deze overuren te 

presteren, kan je de verplichte sluiting in het weekend zo opvangen 

door in de week ‘s avonds later open te blijven. 

Je werknemers moeten hiervoor een akkoordverklaring ondertekenen. 

Hebben ze deze al ondertekend, hou er dan rekening mee dat elke 

verklaring maar zes maanden geldig blijft. Hernieuw deze dus op tijd. 

Vrijwillige overuren zijn overuren die gepresteerd worden buiten de 

bekendgemaakte uurroosters. Je moet deze dus niet op voorhand 

inroosteren. Het akkoord en de beschikbaarheid van je werknemer 

volstaat. Hou wel rekening met de grenzen van 11 uur per dag en 50 

uur per week die je ook niet mag overschrijden, wanneer je deze 

vrijwillige overuren gebruikt. Hiervoor worden alle uren meegeteld, 

inclusief inhaalrust en eventuele vakantiedagen die je werknemers nu 

opnemen om de weekends te overbruggen. 

Wettelijk is er voor deze vrijwillige overuren een maximum van 120 uur 

per kalenderjaar per werknemer vastgelegd. Kijk eventueel na in de 

sectorale gids of je sector dit aantal verhoogd heeft, wanneer dit 

maximum al werd bereikt. 

  

WAT MET STAGIAIRS IN KADER VAN DUAAL LEREN (VLAANDEREN)?  

Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)/Stageovereenkomst 

Alternerende opleiding (SAO) 

Leerlingen met een OAO of een SAO volgen voor de lescomponent de 

richtlijnen van de opleidingsinstelling en voor de werkcomponent de 

richtlijnen van de onderneming: 
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• De lescomponent 

De opleidingsinstelling volgt de richtlijnen van de onderwijskoepel. De 

lescomponent kan op één van volgende alternatieve wijzen worden 

ingevuld: 

• onlinecursus of variant afstandsleren 

• mogelijk om mits aanpassing rooster / plan voltijds in de onderneming 

opgeleid te worden 

• enkel bij SAO : verhoging uren op werkplek alleen mogelijk indien 

saldo aan uren op werkplek < 20 u gemiddeld op jaarbasis 

De opleidingsinstelling  of leerling kan niet zelf beslissen om te 

stoppen met  OAO of SAO zonder gevolg op het vlak van o.a. de 

leervergoeding. 

• De werkplekcomponent 

De onderneming communiceert zelf richtlijnen over de mogelijkheden 

van de uitoefening van het praktisch luik op de werkvloer. Maar er 

moet een mentor aanwezig zijn, wat momenteel niet altijd meer tot 

mogelijkheden behoort. Kan de leerling niet meer opgeleid worden op 

de werkvloer, dan kan hij aanspraak maken op een uitkering wegens 

tijdelijke werkloosheid als alle voorwaarden daarvoor voldaan zijn. 

Leerlingen met een deeltijdse arbeidsovereenkomst 

De deeltijdse arbeidsovereenkomst loopt door op de voorziene dagen en 

uren (mits mogelijkheid in onderneming). Als de leerling niet kan opgeleid 

worden gedurende bepaalde periode kan er een uitkering wegens tijdelijke 

werkloosheid verkregen worden indien alle voorwaarden daarvoor voldaan 

zijn. Je betaalt in dat geval dus geen loon meer. 
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De lescomponent zal alternatief worden ingevuld. Je mag als werkgever 

niet vragen dat de betrokken leerling meer uren komt werken. 

Leerlingen in aanloopfase 

Voor de lescomponent worden de richtlijnen gevolgd van 

onderwijsinstelling. 

Voor de werkplekcomponent wordt in overleg met de werkgever bekeken 

wat de mogelijkheden zijn. Stopzetten behoort tot mogelijkheid maar in 

overleg met onderwijsinstelling. 

 

CORONA HINDERPREMIE 

We voorzien een premie voor ondernemers en zelfstandigen die 

verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona 

maatregelen. 

Bij volledige sluiting 

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen 

een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak 

nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. 

Bij sluiting in het weekend 

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een 

eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog 

moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag. 

Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal 
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Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, 

kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten Zij kunnen een 

eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een 

dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte 

moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen. 

Meer duidelijkheid 

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal in 

de week van 16/3 beschikbaar zijn. Via Vlaio, maar zal pas in de week 

van 16 maart opengesteld worden. 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-

advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-

coronavirus/corona 

  

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona
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BIJLAGE 1  

Identiteit van de schuldenaar AANVRAAG TOT TOEKENNEN VAN 

STEUNMAATREGELEN BETREFFENDE HET CORONAVIRUS (Covid-19) 

Naam en juridische vorm:  

KBO-nr.: 

Identiteit van de aanvrager   

Naam, voornaam:     

Nationaal nummer: 

In zijn hoedanigheid van: 

Contactgegevens:    E-mail: 

     Tel. nr./gsm:  

Schuld(en) waarvoor de steunmaatregelen worden gevraagd: 

 

 (1) Enkel: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. 

 

Motivering van de aanvraag: (Beschrijf kort de financiële moeilijkheden die u ondervindt als gevolg van de hinder 

veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus, en voeg elk nuttig document toe om u uw aanvraag te staven)  

 

 

 

 

 

Betalingsvoorstel:  ……………………  euro per maand 

 

 

Datum:      Handtekening:  

REFERTE/ARTIKELNUMMER AARD VAN DE SCHULD(1) VERSCHULDIGD SALDO 
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