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Verschillende regimes van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus

Wat bij terugkomst uit vakantie? 

Impact van tijdelijke werkloosheid op de opzeggingstermijn

Combinatie van tijdelijke werkloosheid binnen de onderneming en 
beroep op uitzendarbeid 

Inhoud
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Wat na 31 augustus? 

13 maart 2020 31 augustus 2020

Stelsel tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht



4

Corona-werkloosheid tot 31/12

“Gewone” economische werkloosheid voor bedienden

Overgangsregeling economische werkloosheid voor bedienden

Economische werkloosheid voor arbeiders 

“Gewone” overmacht

Wat na 31 augustus? 
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De onderneming moet: 

• behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder beperkende maatregelen die 
opgelegd worden door de overheid

OF 

• minstens 20% werkloosheidsdagen hebben gehad in het 2de kwartaal 2020 

Corona-werkloosheid (tot 31 december 2020)

1. Voorwaarden
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Document C106A - HGO indienen bij de RVA 
Per e-mail te bezorgen aan het werkloosheidsbureau van de 
maatschappelijke zetel 
Bevestiging RVA

Corona-werkloosheid (tot 31 december 2020)

2. Aanvraagprocedure
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Kennisgeving aan de werknemers 
• Individueel of collectief 
• Ten laatste de dag voorafgaand aan de schorsing wegens tijdelijke 

werkloosheid
• Inhoud

− De periode waarop de kennisgeving betrekking heeft
− De dagen van tijdelijke werkloosheid en de dagen van arbeidsprestaties 

Ondernemingsraad (of vakbondsafvaardiging) informeren
Werknemer infomeren over formaliteiten voor uitkering 
ASR scenario 5 

Corona-werkloosheid (tot 31 december 2020)

3. Formaliteiten tijdens gebruik
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Voordelen Nadelen
Weinig formalistisch Beperkt in tijd
Geen toeslag door de werkgever
Identiek voor arbeiders en bedienden 

Corona-werkloosheid (tot 31 december 2020)

4. Voor- en nadelen
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Een onderneming in moeilijkheden: 
• Daling omzet met 10%; of
• Daling productie met 10%; of
• Vermindering van de bestellingen met 10%; of
• Minstens 10% van de arbeiders zijn in tijdelijke werkloosheid om 

economische reden; of
• Erkenning door de Minister van Werk als onderneming in moeilijkheden 

op basis van onvoorziene omstandigheden.

EN

Gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan

Gewone economische werkloosheid bedienden

1. Voorwaarden
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Daling in één van de 4Q voorafgaand aan de aanvraag vgl. met hetzelfde Q van 
één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat,

Bewijs omzet

Bewijs productie
• Weging in functie van de belangrijkheid van de producten
• Gerelateerd met de daling van de arbeidsuren 

Bewijs bestellingen 
• Idem bewijs productie

Gewone economische werkloosheid bedienden

1. Voorwaarden – daling van omzet / productie / bestellingen 
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Cao of ondernemingsplan opmaken 
• Nationale cao nr. 147 – niet verlengd (einde 30/06/2020)

• Sector-cao

• Ondernemings-cao:
− Onderhandelingsperiode van 14 dagen 

• Ondernemingsplan:
− Modelformulier 
− Aangetekend overmaken aan de FOD WASO samen met formulier C106A (zie 

hierna)
− Moet goedgekeurd worden door de Commissie ondernemingsplannen

Gewone economische werkloosheid bedienen

2. Aanvraagprocedure
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Formulier C106A 

• Bezorgen aan de RVA in geval van cao

• Bezorgen aan de FOD WASO in geval van ondernemingsplan

• Bijlagen:
− Stavingsstukken
− Kopie cao / ondernemingsplan

• Via aangetekend schrijven

Gewone economische werkloosheid bedienden

2. Aanvraagprocedure
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Kennisgeving aan de RVA
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Elektronisch (www.socialsecurity.be)  

Kennisgeving aan de werknemers
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gebouwen van de onderneming
• Alternatief: individueel aan elke betrokken werknemer apart

Communicatie economische redenen aan de OR of bij ontstentenis 
aan de VA

Gewone economische werkloosheid bedienden

3. Formaliteiten vóór gebruik

http://www.socialsecurity.be/
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Validatieboek bijhouden

Formulier C3.2A afleveren aan elke werknemer (vóór de eerste 
werkloosheidsdag)
• Elke maand 

Mededeling aan de RVA op de 1e effectieve werkloosheidsdag voor elke 
werknemer
• Elke maand 

Supplement betalen: in principe minstens 5 EUR

Aangifte ASR scenario 2 – begin van de werkloosheid

Aangifte ASR scenario 5 – einde van de werkloosheid

Gewone economische werkloosheid bedienden

3. Formaliteiten bij aanvang en tijdens gebruik
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Volledige schorsing: gedurende maximaal 16 kalenderweken

Gedeeltelijke schorsing (minstens 2 arbeidsdagen per week): 
maximaal 26 kalenderweken

Gewone economische werkloosheid bedienden

4. Duurtijd van de schorsingsregeling  



16

Gewone economische werkloosheid bedienden

5. Voor- en nadelen

Voordelen Nadelen 
Mogelijkheid om de tijdelijke 
werkloosheid te regelen voor 
onmiddellijk een periode van 1 
jaar (niet beperkt tot 31/12/2020)

Goedgekeurd
ondernemingsplan nodig

Geen vormingsdagen Supplement door WG
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De onderneming moet 

• een daling hebben van 10% van de omzet of de productie (vergelijking 2de

kwartaal 2019 met 2de kwartaal 2020)

EN 

• gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan 

EN 

• twee vormingsdagen per maand aanbieden aan de werknemers 

Overgangsregeling economische werkloosheid -
bedienden

1. Voorwaarden
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Cao of ondernemingsplan opmaken
• Sector-cao (nationale cao nr. 147 – liep af op 30 juni 2020) 

• Ondernemings-cao 
− Indien na 14 dagen geen cao = ondernemingsplan

• Ondernemingsplan 
− Via modelformulier
− Aangetekend overmaken aan FOD WASO ofwel via de online applicatie 

(elektronische ondertekening) 

Document C106A – Corona overgangsstelsel indien bij RVA 
• Per aangetekend schrijven en per mail 

Overgangsregeling economische werkloosheid 
bedienen

2. Aanvraagprocedure
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Kennisgeving aan de RVA
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Elektronisch (www.socialsecurity.be)  

Kennisgeving aan de werknemers
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gebouwen van de 

onderneming
• Alternatief: individueel aan elke betrokken werknemer apart

Communicatie economische redenen aan de OR of bij ontstentenis 
aan de VA

Overgangsregeling economische werkloosheid 
bedienen

3. Formaliteiten vóór gebruik

http://www.socialsecurity.be/
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Validatieboek bijhouden

Formulier C3.2A afleveren aan elke werknemer (vóór de eerste werkloosheidsdag)
• Elke maand 

Mededeling aan de RVA op de 1e effectieve werkloosheidsdag voor elke werknemer
• Elke maand 

Supplement betalen: in principe minstens 5 EUR

Aangifte ASR scenario 2 – begin van de werkloosheid

Aangifte ASR scenario 5 – einde van de werkloosheid

Gewone economische werkloosheid bedienen

3. Formaliteiten bij aanvang en tijdens gebruik
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Volledige schorsing: gedurende maximaal 24 kalenderweken

Gedeeltelijke schorsing (minstens 2 arbeidsdagen per week): 
maximaal 34 kalenderweken

Overgangsregeling economische werkloosheid 
bedienen

4. Duurtijd van de schorsingsregeling  
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Voordelen Nadelen
Geen goedgekeurd 
ondernemingsplan nodig (sneller)

Twee vormingsdagen

Beperkt in tijd (tot 31/12)
Supplement te betalen door WG

Overgangsregeling economische werkloosheid 
bedienden

5. Voor- en nadelen
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Onderneming zijn in economische moeilijkheden

• Iedere economische reden die een gebrek aan werk veroorzaakt kan 
worden ingeroepen

Economische werkloosheid arbeiders

1. Voorwaarden
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Kennisgeving aan de RVA
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Elektronisch (www.socialsecurity.be)  

Kennisgeving aan de werknemers
• Minstens 7 dagen vóór de eerste werkloosheidsdag
• Aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gebouwen van de onderneming
• Alternatief: individueel aan elke betrokken werknemer apart

Communicatie economische redenen aan de OR of bij ontstentenis 
aan de VA

Economische werkloosheid arbeiders

2. Formaliteiten vóór gebruik

http://www.socialsecurity.be/
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Validatieboek bijhouden

Formulier C3.2A afleveren aan elke werknemer (vóór de eerste 
werkloosheidsdag)
• Elke maand

Mededeling aan de RVA op de 1e effectieve werkloosheidsdag voor elke 
werknemer
• Elke maand

Supplement betalen: minimum 2 EUR

Aangifte ASR scenario 2 – begin van de werkloosheid

Aangifte ASR scenario 5 – einde van de werkloosheid

Economische werkloosheid arbeiders 

2. Formaliteiten bij aanvang en tijdens gebruik
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Volledige schorsing: maximum 4 weken (8 weken –
overgangsregeling tot 31/12/2020)

Gedeeltelijke schorsing
• Grote schorsing: maximum 3 maanden (18 weken – overgangsregeling tot 

31/12/2020)
− Minder dan 3 dagen werk per week // minder dan 1 op 2 weken

• Kleine schorsing: maximum 12 maanden
− Minstens 3 dagen werk per week // minstens 1 op de 2 weken

Economische werkloosheid arbeiders

3. Duurtijd van de schorsingsregeling  



27

Plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van 
partijen

Huidige relevantie                  quarantaine

• Bij terugkomst uit vakantie uit oranje of rode zone 
− Let wel: geen verbod (rode zone) bij vertrek

• Bij contact-tracing
• Quarantainegetuigschrift is noodzakelijk 

“Gewone” overmacht

1. Voorwaarden
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RVA op de hoogte brengen:

• elektronische mededeling aan de RVA: via de portaalsite van de sociale 
zekerheid (www.socialsecurity.be> rubriek Onderneming > Sociale risico’s > 
Tijdelijke werkloosheid)

• met een aangetekend schrijven

“Gewone” overmacht

2. Aanvraagprocedure
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C3.2.A – document afleveren aan de betrokken werknemer 

ASR scenario 2 

ASR scenario 5 op het einde van de maand 

“Gewone” overmacht

2. Formaliteiten tijdens gebruik 
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Schorsing

Impact van Corona op ontslag/opzeggingstermijn

Economische werkloosheid 

Overmacht 

Schorsing 

Basis: art. 37/7 van de Arbeidsovereenkomstenwet



Wet van 15 juni tot opschorting van de opzegtermijn voor ontslagen 
gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht 
ingevolge COVID-19

1 maart 22 juni 

Schorsing
Schorsing
Schorsing            

Impact van Corona op ontslag / opzeggingstermijn

Corona-werkloosheid 



Economische werkloosheid = gebrek aan werk onafhankelijk van de 
wil van de werkgever

• NIET: “wanneer hij het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de 
werknemers tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun 
arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.”

Derden = onderaannemers, uitzendkrachten, studenten, flexi-
jobbers

Geen verbod, maar een beperking

Enkel verbod voor het type werk, dat gewoonlijk wordt 
verricht door de werknemers die economisch werkloos zijn

Beroep op uitzendkrachten tijdens periodes van 
tijdelijke werkloosheid? 

Tijdelijke werkloosheid op niveau van de onderneming 



Uitzendarbeid binnen de onderneming is zonder beperking mogelijk

De betrokken werknemer kan vervangen worden door een 
uitzendkracht 

Beroep op uitzendkrachten tijdens periodes van 
tijdelijke werkloosheid? 

Tijdelijke werkloosheid door quarantaine van de werknemer  



Corona-
werkloosheid

Gewone 
economische 
werkloosheid 
bedienden

Overgangs-regeling
economische 
werkloosheid 
bedienden

Economische 
werkloosheid 
arbeiders

Gewone 
overmacht

Voorwaarden Behoren tot een 
sector die nog 
bijzonder lijdt onder 
beperkende 
maatregelen 
opgelegd door OH of 
minstens 20% 
werkloosheidsdagen 
in Q2/2020

Onderneming in 
moeilijkheden zijn 

EN

Gebonden zijn door 
cao / ondernemings-
plan

Daling omzet of 
productie met 10% 

EN

Cao / ondernemings-
plan

EN

2 vormingsdagen 

Economische 
redenen die een 
gebrek aan werk 
kan veroorzaken

Plotse 
onvoorziene 
gebeurtenis 
onafhankelijk van 
de wil van de 
partijen

Aanvraag-
procedure

Formulier C106A 
indienen bij de RVA 
via e-mail

Opmaken cao of 
goedgekeurd 
ondernemingsplan

Formulier C106A

Aangetekend 
RVA/FOD WASO -> 
commissie

Cao of 
ondernemingsplan 
opmaken

Formulier C106A

Aangetekend en via 
mail aan RVA/FOD 
WASO

/ /



Corona-
werkloosheid

Gewone 
economische 
werkloosheid 
bedienden

Overgangs-regeling
economische 
werkloosheid 
bedienden

Economische 
werkloosheid 
arbeiders

Gewone 
overmacht

Formaliteiten vóór
gebruik

Kennisgeving aan 
de WN ten laatste 
dag voorafgaand 
aan de schorsing

7 dagen vóór
schorsing:

Kennisgeving 
RVA
Kennisgeving WN
Communicatie 
OR/VA

7 dagen vóór
schorsing:

Kennisgeving RVA
Kennisgeving WN
Communicatie OR/VA

7 dagen vóór
schorsing:

Kennisgeving RVA
Kennisgeving WN
Communicatie 
OR/VA

RVA in kennis 
stellen 
elektronisch of via 
aangetekende 
brief

Formaliteiten bij 
aanvang en 
tijdens gebruik 

OR/VA informeren

WN informeren 
over uitkering

Aangifte ASR 5

Validatieboek

Formulier C.3.2A

Melden 1e
werkloosheidsdag 
RVA

Supplement

Aangifte ASR 2
Aangifte ASR 5

Validatieboek

Formulier C.3.2A

Melden 1e
werkloosheidsdag 
RVA

Supplement 

Aangifte ASR 2
Aangifte ASR 5

Validatieboek

Formulier C.3.2A

Melden 1e
werkloosheidsdag 
RVA

Supplement

Aangifte ASR 2
Aangifte ASR 5

Formulier C.3.2A

Aangifte ASR 2
Aangifte ASR 5



Corona-
werkloosheid

Gewone 
economische 
werkloosheid 
bedienden

Overgangs-regeling
economische 
werkloosheid 
bedienden

Economische 
werkloosheid 
arbeiders

Gewone overmacht

Duurtijd Tot 31/12/2020 Kan onmiddellijk 
voor een volledig 
kalenderjaar (ook na 
31/12/2020)

Tot 31/12/2020 Onbeperkt Zolang de 
overmachtssituatie 
zich voordoet

Voordelen Weinig formalistisch

Geen toeslag

Bedienden = 
arbeiders

Onmiddellijk voor 1 
kalenderjaar mogelijk

Geen
vormingsdagen

Goedgekeurd 
ondernemingsplan

Weinig formalistisch

Geen supplement

Nadelen Beperkt in tijd Goedgekeurd
ondernemingsplan 
nodig

Supplement

2 vormingsdagen

Beperkt in tijd

Supplement In weinig gevallen 
mogelijk
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