
STEUN IKV CORONA-virus (update 21/03/2020) 

Vereenvoudiging van de procedure tijdelijke werkloosheid: 

- Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid te wijten aan het corona-virus worden beschouwd als 

aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

- Vereenvoudigde procedure voor werkgevers 

- Vereenvoudigde procedure voor werknemers 

Vereenvoudigde procedure voor werkgevers 

- Tot en met 5/04/2020: werkgever moet geen aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht aanvragen, dus geen elektronische, noch enige schriftelijke aanvraag verplicht.  

Deze regeling kan eventueel verlengd worden tot 30/06/2020 

- De werkgever moet bij de ASR Scenario 5 (effectieve aangifte van werkloosheidsdagen op 

het einde van iedere maand) voor de periode vanaf 13/03/2020 de keuze maken voor: 

o aard van de dag 5.4 (overmacht) 

o reden: “coronavirus” 

- Deze werkwijze geldt ook voor ondernemingen die reeds vanaf 13/03/2020 een melding 

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of een melding tijdelijke werkloosheid wegens 

economische reden hadden gedaan. 

- De werkgevers die reeds een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische reden 

hadden gedaan kunnen dus vrij overstappen naar het systeem van tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht zonder bijkomende formaliteiten. 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkgevers die al dan niet onder de “lockdown” 

vallen. Overmacht kan steeds volledig of gedeeltelijk (er mogen dus arbeidsdagen ingelast 

worden). 

- Opgepast: als de werkgever bij de ASR Scenario 5 de aard van de dag aanduidt met 5.1 

(economische reden) dan blijven alle formaliteiten van toepassing die gelieerd zijn aan zijn 

aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische reden (voorafgaandelijke mededeling, 

verplichte werkweek, melding van eerste dag werkloosheid, etc.…). Dit is dus af te raden!! 

- Vervroegd uitvoeren ASR Scenario 5: in normale omstandigheden kan dit scenario pas 

uitgevoerd worden na afloop van de maand. Op dit moment wijkt men daarvan af en raadt 

men de werkgever aan om ASR Scenario 5 nu reeds uit te voeren voor de maand maart 2020 

indien men de dagen van werkloosheid reeds kan bepalen. Zo heeft de RVA de mogelijkheid 

om stap voor stap de uitkeringsaanvragen af te handelen. 

- Geen aflevering document C3.2A aan de werknemer vanaf de eerste werkloosheidsdag van 

de maand. Het controledocument komt voorlopig te vervallen en dit tot en met 30/06/2020. Dit 

geldt eveneens in het geval dat de werkgever de werknemers werkloos stelt wegens 

economische redenen (of andere stelsels). 

Vereenvoudigde procedure voor werknemers: 

Scenario 2 (elektronische uitkeringsaanvraag door de werkgever) komt te vervallen. De werknemer 

kan zelf via de indiening van het formulier C3.2 -WERKNEMER-CORONA bij de uitbetalingsinstelling 

(ABVV, ACLVB, ACV, HVW). 

In welke gevallen moet de werknemer dit doen? 

• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze 

• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding 

bij een nieuwe werkgever 

• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het 

gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een 

deeltijds tijdskrediet hebt genomen) 

https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Tijdskrediet


• U maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar 

opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze 

• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag 
 

Formulier: zie bijlagen 

 

Uitkering:  

- Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden (reden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) 

- Voor de personen die in de periode 1/02/2020 tot en met 30/06/2020 tijdelijk werkloos wordt 

gesteld voor economische reden zijn er uitzonderlijk ook geen toelaatbaarheidsvoorwaarden 

van toepassing 

- Verhoogde uitkering tijdelijke werkloosheid (zowel voor overmacht als voor economische 

reden): 70% van geplafonneerd loon (2754.76 euro/maand): 70 % (dus, voor volledige maand 

met 26 daguitkeringen: 1928.33 euro/maand) 

- Afhouding bedrijfsvoorheffing op uitkering: 26.75% 

- Voor werknemers werkloos gesteld wegens economische reden: bijkomende premie van 5.63 

euro/dag betaald door de RVA. 

 

 

Bron: RVA 

 

 

Bedrijfscontinuïteit bewaken!! 

 

De verspreiding van het coronavirus verandert van dag tot dag. In die voortdurend veranderende 
situatie is het in de eerste plaats belangrijk om geen paniek te zaaien en in actie te komen zonder 
evenwel buitensporige maatregelen te nemen. 

Niettemin moeten bedrijven waken over de continuïteit van hun activiteiten, die mogelijk in het 
gedrang kunnen komen. Dat is een voorzorgsprincipe dat zijn strepen al bewezen heeft bij incidenten, 
en vooral tijdens een crisis - zoals de coronavirusepidemie - die kan leiden tot een langdurige 
afwezigheid van werknemers, logistieke of leveringsproblemen, problemen met leveranciers 
enzovoort. 

Daarom vragen wij alle Belgische ondernemingen om te voorzien in 

• een Business Continuity Management en 

• een Business Continuity Plan 

Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat risico's identificeert en 
beperkt en de eventuele impact van een onderbreking van kritieke bedrijfsprocessen en 
ondersteuningssystemen minimaliseert. Het heeft als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen te 
waarborgen. BCM voorziet operationele maatregelen, zowel preventief als repressief, met als enig 
doel een snelle hervatting van kritieke bedrijfsprocessen. 

Het Business Continuity Plan (BCP) is een precies en gedetailleerd document dat moet worden 
gebruikt wanneer de bedrijfscontinuïteit wordt verstoord door een gebeurtenis, incident of crisis. Dat 
plan heeft specifiek betrekking op alle sleutelpersonen, middelen, diensten en activiteiten die nodig 
zijn om het BCM-proces te beheren. Het doel van het BCP is om de gevolgen voor de continuïteit van 
de organisatie te beperken wanneer zich een specifiek risico voordoet. 

Door dat soort gedetailleerde instrumenten te ontwikkelen, kunnen ondernemingen anticiperen op en 
omgaan met incidenten en crisissen en zo de continuïteit van hun activiteiten in de best mogelijke 
omstandigheden garanderen. 

Als ondanks die maatregelen bepaalde activiteiten niet kunnen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld 
deelname aan handelsbeurzen in het buitenland) of als er aanzienlijke financiële verliezen of 
inkomstenderving zijn, dan kunnen bepaalde verzekeringspolissen voor compensatie zorgen, zoals 



een verzekering tegen inkomstenderving. Wij nodigen bedrijfsleiders daarom uit om de bestaande 
dekking in hun huidige contracten te controleren en contact op te nemen met hun verzekeraar of 
verzekeringstussenpersoon om samen te analyseren welke mogelijkheden er zijn om zich verder te 
beschermen. 

Bron: FOD ECONOMIE 

 

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de coronacrisis 

 

Corona-hinderpremie 

 

Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht geheel moeten sluiten(opent in nieuw venster) door de 
coronacrisis kunnen de corona-hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie aanvragen. 

Voorwaarden 

Deze premie kan aangevraagd worden door: 

• wie getroffen is door de verplichte sluitingsmaatregelen: 
o een onderneming 

o met werkende vennoten of minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-
ingeschrevene in dienst 

o die ingeschreven is in het KBO met een vestiging in Vlaanderen 

o een zelfstandige in hoofdberoep 
o een zelfstandige in bijberoep, maar alleen als u, op basis van het netto belastbaar 

beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent als een 
zelfstandige in hoofdberoep. Om dat na te gaan, kunt u het best contact opnemen met 
uw socialeverzekeringsfonds. 

o een vereniging of vzw met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in 
dienst. 

• hotels of B&B's met een bar of een restaurant mét verbruikszaal (die verplicht gesloten is) 

Op de VLAIO-website vindt u meer details over de voorwaarden voor de corona-hinderpremie(opent in 
nieuw venster). 

Vrijwillige sluiting 

U komt alleen in aanmerking als u verplicht bent uw zaak geheel of gedeeltelijk te sluiten door de 
federale maatregelen. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend.  

Als uw zaak verplicht sluit, mag u wel online (blijven) verkopen. U hebt in dat geval recht op de 
corona-hinderpremie. 

Meerdere vestigingen 

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke 
bijkomende exploitatiezetel, voor zover er minstens 1 voltijds personeelslid (VTE) tewerkgesteld is 
dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ).  

Als een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt 
tot maximaal vijf per onderneming.  

  

  

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/antwoord-op
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie


Procedure 

• De aanvraag zal binnen de 30 kalenderdagen na afloop van de verplichte sluitingsperiode ten 
gevolge van de coronamaatregelen moeten worden ingediend. Op dit ogenblik is dat dus na 5 
april. 

• De premie zal online aangevraagd kunnen worden vanaf 23 maart via een aparte 
applicatie. U kunt de corona-hinderpremie niet aanvragen via de bestaande toepassing 
hinderpremie bij openbare werken.  

 
Op de VLAIO-website vindt u meer details over procedure van de corona-hinderpremie. (opent in 
nieuw venster) 

Bedrag 

• Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro of 2000 euro 

• Vanaf 6 april 2020: bijkomende sluitingspremie van 160 euro per dag. 
 

Andere steunmaatregelen kunnen zijn: 

 

- Betalingsplan voor sociale zekerheidsbijdragen 

- Betalingsplan BTW 

- Betalingsplan bedrijfsvoorheffing 

- Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting 

- Etc.… 

 

Meer informatie op VLAIO, FOD ECONOMIE, FOD FINANCIEN 

 

Bron: VLAIO 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

