
 
 

Info Corona – HR – bijzondere maatregelen sociaal recht 
Redactiedatum – 08-10-2020 

 
1 

 

1. Het ouderschapsverlof (voorzien tot 30 september) wordt dit verlengd?  
Nee het ouderschapsverlof specifiek voorzien in het kader van COVID-19 wordt niet verlengd.  
 

2. Bestaat er een oplossing wanneer de scholen sluiten en ik geen andere oplossing heb voor 
opvang van mijn kinderen?  

  
Ja inderdaad.  De werknemer kan tijdelijke werkloosheid aanvragen als hij/zij een opvangprobleem 
heeft voor zijn kind omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum gesloten is.  
 

Indien een werkgever op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het 
centrum voor opvang van gehandicapte personen een ASR WECH scenario 5 aflevert betreffende 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van een werknemer die geconfronteerd wordt met een 
probleem van opvang omdat  : 
- een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, 
hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school 
wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,   
- een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een 
centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als 
gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,  
kan de werknemer, voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of 
het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens 
overmacht (voor zover voldaan is aan de overige vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe).  
Bron: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20201001.pdf  
  
  

3. Ik heb net ouderschapsverlof “corona” opgenomen kan ik nog een andere vorm van 
tijdskrediet aanvragen?  

Ja zeer zeker ,Na afloop van ouderschapsverlof “corona”, tijdskrediet of een carrièreonderbreking 
kunt u opnieuw klassiek ouderschapsverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen, als u 
aan de vereiste voorwaarden voldoet.  
Meer informatie hier : https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-
thematische-verloven  
  

4. Ik heb enige tijd van de uitkering tijdelijke werkloosheid kunnen genieten als gevolg van 
overmacht, zal deze werkloosheid invloed hebben op mijn vakantiegeld voor volgend jaar?  

Nee. Er is overeengekomen dat werknemers hun enkele en dubbele vakantiegeld volledig 
ontvangen. De werkgevers krijgen een tegemoetkoming om het verschil bij te passen.  
  

5. Heeft de tijdelijke werkloosheid door overmacht een impact op mijn eindejaarspremie?  
Dit is inderdaad niet voorzien in de CAO’s  maar de werkgever mag in het licht van deze 
uitzonderlijke omstandigheden ondanks alles toch een eindejaarspremie toekennen aan zijn 
werknemers, dit wil zeggen de premie waarop zij recht zouden hebben gehad als zij niet tijdelijk 
werkloos waren geweest.  
  
 

 

 

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20201001.pdf
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven


 
 

Info Corona – HR – bijzondere maatregelen sociaal recht 
Redactiedatum – 08-10-2020 

 
2 

 

 

6. Wat is een consumptiecheque?  
  

De consumentencheque werd door de federale overheid ingevoerd ter ondersteuning van de 
horeca, die bijzonder zwaar getroffen is door de huidige crisis.  Er zijn plannen om dit voordeel 
eveneens uit te breiden naar de sport- en cultuursector, maar dit staat nog steeds ter discussie.  
Net als de maaltijdcheque en de eco-cheque is het een belonend voordeel, dat door de werkgevers 
kan worden toegekend.  
Om te kunnen genieten van een voordelig sociale tarief , stelt het Koninklijk Besluit van 15 juli de 
volgende voorwaarden:  
- Uit te geven op naam van de werknemer;  
- Een nominale waarde hebben van maximaal 10 EUR (met dien verstande dat de totale waarde van 
de uitkering niet meer dan 300 EUR per werknemer mag bedragen);  
- Het kan niet geheel of gedeeltelijk in cash worden uitgewisseld;  
- Vermeld de datum van uitgifte (die niet later kan zijn dan 31 december 2020);  
- Geldig tot 7 juni 2021;  
- Wordt uitgegeven op papier of in elektronische vorm.  
De consumptiecheque kan alleen worden gebruikt:  
- In inrichtingen in de horeca;  
- In instellingen in de culturele sector (erkend, erkend of gesubsidieerd door de bevoegde 
autoriteit);  
- In sportverenigingen (waarvoor een federatie bestaat, die door de Gemeenschappen is erkend of 
gesubsidieerd of die bij een van de nationale federaties zijn aangesloten).  
Dit voordeel mag niet worden toegekend als vervanging of omzetting van enig ander salarisvoordeel 
voor werknemers (bijvoorbeeld koopkrachtpremies).  
Bovendien wordt het niet meegenomen voor de berekening van de maximale marge  van de 
loonkosten (1,1 %, periode 2019-2020).  
Ten slotte moet het worden toegekend aan alle werknemers die tot dezelfde categorie binnen het 
bedrijf behoren (bv. apothekers en/of assistenten).  
Voor de toekenning van de consumptiecheques moet een CAO worden afgesloten op het niveau van 
de sector (wat niet het geval is voor CP 313) of van de onderneming.  
Indien een CAO niet kan worden afgesloten (bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging of indien 
het personeel niet onderworpen is aan de wet van 5 december 1968), kan de toekenning, in de 
tweede orde, gebeuren door middel van een individuele overeenkomst.  
Het koninklijk besluit tot invoering van deze consumptiecheque is op 17 juli 2020 in werking 
getreden.  
  
Bron: Sotra  
   
  
 




