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1. Een hele reeks van maatregelen werden genomen voor de bedrijven die tot kritieke 

sectoren behoren. Vallen de apothekers hieronder? En over welke maatregelen gaat het? 

Het antwoord is positief 

In feite definieert de wetgever(1), de kritieke sectoren als “de bedrijven en instellingen die behoren 

tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het raam van de door de Minister 

van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken.” 

De apotheken zijn echter opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 MAART 2020 

(2) die de lijst van ondernemingen in de cruciale sectoren en de essentiële diensten herneemt. 

 

De specifieke tijdelijke maatregelen voor de kritieke diensten zijn de volgende: 

- Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren 

- Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie 

- Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur in de kritieke 

sectoren 

- Terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers uit de kritieke sectoren 

- verhoging van het aantal uren studentenarbeid 

U vindt meer informatie over deze onderwerpen in de vragen en antwoorden hernomen in deze 

rubriek. 

 

(1) 27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de 

wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in 

de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een 

vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren 

(2) 23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken 

 

 

2. Kan men extra uren presteren? En zo ja onder welke voorwaarden? 

Het is mogelijk om overuren te presteren in het kader van de algemene regelgeving die we al 

hebben verduidelijkt in onze fiche ‘arbeidsduur’. 

Daarnaast heeft de overheid nieuwe maatregelen genomen in het kader van vrijwillige extra 

overuren.  
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We herinneren u er aan dat er een voorafgaandelijk akkoord moet zijn tussen de werkgever en de 

werknemer om tot 120 extra vrijwillige overuren te presteren (Deze 120 uren worden hierna het 

basiscontingent genoemd)  

de basisvoorwaarden voor vrijwillige overuren: 

• Schriftelijk akkoord tussen werknemer en werkgever 

• limiet van 11 uur per dag en 50 uren per week 

• Betaling overloon (50% tijdens de week en 100% voor zon- en feestdagen) 

• Niet in rekening gebracht op de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 

• Rekening houden met de interne limiet ( behalve bij de eerste 25 uren)( voor meer 

informatie zie fiche overuren) 

• Geen inhaalrust 

In de  kritieke sectoren zoals de apotheken worden de vrijwillige overuren opgetrokken tot 220  

bijkomende uren. (hierna het bijkomende contingent genoemd) en dit voor de periode van 1 april 

2020 tot en met 30 juni 2020 

De verloning met betrekking tot deze 100 extra uren vrijwillige overuren die in het tweede kwartaal 

van 2020 zonder extra loon in kritieke sectoren zijn gemaakt, is vrijgesteld van inkomstenbelasting.   

De voorwaarden voor de bijkomende overuren: 

• Schriftelijk akkoord tussen werknemer en werkgever 

• Maximum limiet van 11 uur per dag en 50 uren per week 

• Geen betaling overloon 

• Geen rekening houden met de interne limiet van de overuren 

• Geen inhaalrust 

In de periode van 1 april tot 30 juni 2020 kunnen werknemer en werkgever zelf bepalen of zij gebruik 

wensen te maken van het basiscontingent of van het bijkomend contingent. De vrijwillige overuren 

die tijdens het tweede kwartaal worden gepresteerd mogen dus eerst worden aangerekend op het 

bijkomend contingent van 100 uren. Wanneer de 100 overuren van het bijkomend contingent zijn 

uitgeput, kan dan desgewenst nog gebruik gemaakt worden van de (resterende) overuren uit het 

basiscontingent van 120 uren. 

Bron en bijkomende informatie: 

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht 

3. Is het waar dat de uitbetaling van deze vrijwillige overuren voordeliger kan zijn voor de 

werknemer tijdens de coronacrisis? 

Deze vrijwillige overuren (bijkomende contingent) zijn niet onderworpen aan sociale lasten noch 

aan de bedrijfsvoorheffing. Het netto salaris is dus gelijk aan het bruto salaris, wat een voordeel 

is voor zowel de werkgever als de werknemer. 

 

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht
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4. Kan een deeltijdse werknemer extra vrijwillige overuren opnemen? 

ja zeer zeker, 

Deze overuren kunnen door deeltijdwerkers worden gebruikt, zolang deze binnen de grenzen van de 

normale werktijd vallen (bv. 9 uur per dag). 

Daarentegen zijn tijdskredietregelingen en thematische verloven (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) 

echter niet verenigbaar met vrijwillig overwerk. 

5. Wanneer moet men overloon uitkeren bij een deeltijdse werknemer? 

Wanneer men extra overuren presteert, het is te zeggen de uren die extra worden gepresteerd 

buiten het normale uurrooster van de deeltijdse werker zonder het overschrijden van de normale 

maximale arbeidsduur ( 38 of 40 uur). De eerste twaalf uur van de maand worden gerekend als 

overloon. Indien men de 12 uren overschrijdt moet een overloon reken van (50% voor in de week en 

100% voor zon- en feestdagen).  

Wanneer er vrijwillig overuren "basiscontingent" worden gebruikt, is het 120 uur met overloon (met 

schriftelijke toestemming van de werknemer). Zie punt 2 hierboven. 

Wanneer u vrijwillig overwerkt "bijkomend contingent", werkt u 100 uur zonder overloon te betalen 

(met de schriftelijke toestemming van de werknemer). Zie punt 2 hierboven. 

Net als bij voltijds werk moet worden gekozen welk contingent er wordt gebruikt (zie punt 2 

hierboven). 

 

6. Kan ik mijn personeel naar aanleiding van een grote daling van het werk in mijn apotheek 

ter beschikking stellen aan een confrater die daar nood aan heeft? 

Ja zeker,  

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 (april-mei-juni) kunnen werkgevers uit om het even welke 

sector hun vaste werknemers op een soepele manier uitlenen aan werkgevers uit de kritieke 

sectoren. Voorwaarde is wel dat de werknemer reeds vóór 10 april 2020 vast in dienst was bij de 

eigen werkgever. 

 

Om dit te organiseren moeten de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling op 

voorhand worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de 

werknemer. Het geschreven akkoord van de werknemer is evenwel niet vereist wanneer de 

stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak waar de werknemer wordt 

tewerkgesteld. 
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Er geldt geen verplichting om voorafgaand het akkoord te krijgen van de vakbondsafvaardiging in de 

onderneming van de gebruiker. Evenmin dient de arbeidsinspectie zijn toestemming te geven voor 

de terbeschikkingstelling en ook niet verwittigd te worden. 

 

De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn eigen werkgever verbindt, blijft verder gelden 

tijdens de periode van terbeschikkingstelling. Wel wordt de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor 

de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen 

geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers 

ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen (principe van gelijk 

loon voor gelijk werk). 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-

arbeidsrecht 

 

 

7. Kunnen er tijdens deze coronacrisis opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde duur worden gesloten? 

 

Buiten de Corona crisis is het algemene principe het volgende: De werkgever en de werknemer 

kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten, voor 

zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de 

totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt. 

De wetgever is van dit principe afgeweken en in het ministerieel besluit van 27 april 2020 is bepaald 

dat tijdens het tweede kwartaal van 2020 (april-mei-juni) in de kritieke sectoren opeenvolgende 

contracten van bepaalde duur kunnen worden afgesloten. Deze opeenvolgende contracten brengen 

in deze uitzonderlijke situatie niet met zich mee dat deze automatisch na 3 verlengingen worden 

omgezet naar een contract onbepaalde duur en deze arbeidsovereenkomsten kunnen van een zeer 

korte duur zijn. 

Er zijn echter twee bijkomende voorwaarden: 

- de minimumduur van de overeenkomst bepaalde duur is minsten 7 dagen en  

- deze reglementering is beperkt in de tijd tot 30 juni 2020. 

 

 

 

 

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht
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8. Kunnen studenten in deze uitzonderlijke crisistijd meer uren werken dan het toegelaten 

contingent van 475 uur/jaar (aan verlaagde sociale bijdragen)? 

Ja, De  uren die de student in het tweede kwartaal  presteert, worden niet afgetrokken van het 

contingent van 475 uur die de student normaal ter beschikking heeft aan het voordelige sociaal 

tarief. Deze reglementering is enkel tijdelijk van toepassing van 1april 2020 tot 30 juni 2020. 

Let op, deze tijdelijke reglementering geeft geen indicatie over gezinstoelagen en belastingen. 

Update 26.05.2020 

Op de bezoldigingen voor deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is evenmin 

bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 

9. De collectieve sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakantie werden vastgelegd. Mag de 

werkgever of de werknemer door de huidige situatie andere data vastleggen dan deze die 

werden voorzien?  

Het antwoord is enkel positief, op voorwaarde dat er een akkoord is tussen beide partijen ( 

werkgever en werknemer). De data mogen niet eenzijdig worden gewijzigd. Er wordt echter 

rekening gehouden met de specifieke situatie, er is dus behoefte aan solidariteit tussen de collega's 

en een zekere mate van flexibiliteit. 

 

10. Mag ik mijn werknemer tijdens de tijdelijke werkloosheid door overmacht -COVID-19 

ontslaan? 

Tot op heden werden de regels in dit kader niet gewijzigd. Een ontslag kan worden gegeven 

zolang de opgegeven reden niet ziekte is. De opzegtermijn blijft lopen gedurende de periode van 

tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

 

11. Bestaat er ouderschapsverlof “COVID 19”? UPDATE 15.05.2020 

Op 14 mei werd het Koninklijk besluit dat het ouderschapsverlof regelt, officieel gepubliceerd in het 

Belgische Staatsblad (met retroactieve werking vanaf 1 mei 2020) 

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te 

verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. 

De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet 

van toepassing. 

Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders. 

U vindt op de website van de RVA een FAQ  en meer informatie over de te volgen procedure in 

verband met het ouderschapsverlof :klik hier 

https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof
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