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- Microfoon niet actief

- Chat: uw vragen zijn enkel zichtbaar voor uzelf

- Chat: Q&A achteraf verdeeld via email

- Opname webinar: achteraf link via email 

COVID-19



iInleiding

- Focus op cruciale sectoren (≠ vitale sectoren: beperkter 

toepassingsgebied)

- Niet weerhouden maatregelen:

• Premie

• Bijkomende vakantiedagen

• Vrijwilligers in commerciële instellingen

• Opvordering van personeel

• Combinatie tijdelijke werkloosheid – tijdskrediet/SWT: enkel 

vitale sectoren (land-, tuin- of bosbouw)

- In de pers: eenvormig medisch getuigschrift

- Oplijsting socio-economische maatregelen 

- Financiering: principe subsidiecontinuïteit3
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COVID-19

www.zorgneticuro.be
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COVID-19

www.vlaamswelzijnsverbond.be

- Screen shot FAQ Welzijnsverbond 
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COVID-19

http://www.som.be/site/over/service/2698/coronaupdate.htm
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https://www.sdworxcorona.be/nl

https://www.sdworxcorona.be/nl
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COVID-19

https://www.sdworxcorona.be/nl

https://www.sdworxcorona.be/nl


1. Vrijwillige overuren

Bijkomende vrijwillige netto-overuren (overeenkomstig horeca)

• Brutoloon = nettoloon (vrij van RSZ en BV)

• Geen overloontoeslag

• Niet inhalen (niet in aanmerking voor gemiddelde wekelijkse AD)

• Niet in aanmerking voor interne grens  (max 143 per referteperiode waarbinnen 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleefd)

• Beperkt tot periode van ‘corona crisis’:  + 120 uren in de periode 1/4/2020-

30/6/2020 

(100 + 120 uren = maximaal 220u)

• Formaliteiten: initiatie bij werknemer én voorafgaande overeenkomst tussen 

werkgever en werknemer nodig

COVID-19 – Nieuwe maatregelen



2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van 

bepaalde duur

• Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur 

• toegelaten gedurende de periode van de corona crisis (3 maanden) 

• Elk contract moet wel minstens 7 kalenderdagen duren

• Geen sanctie omzetting naar arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

(opeenvolgende contracten zonder onderbreking te wijten aan de 

werknemer – art. 10 Arbeidsovereenkomstenwet)

COVID-19 Nieuwe maatregelen



3. Studentenarbeid - Platform

• Studentenarbeid – platform opzetten – regionaal initiatief vereist 

• Match vraag en aanbod 

COVID-19 Nieuwe maatregelen



4. Studentenarbeid – Contingent 

• Studentenarbeid – uren gepresteerd in de periode van 1/4/2020 - 30/6/2020

• uren in deze periode worden “geneutraliseerd “ voor de 475 uren van het 

contingent

• behoud van zelfde “statuut” van deze bijkomende uren als de 475 uren 

• Solidariteitsbijdragen

• FAQ: studentenarbeid tijdens opschorting van de lessen mogelijk (geen 

verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling bij online lessen)

COVID-19 Nieuwe maatregelen



5. Asielzoekers in de cruciale sectoren

• Inschakelen van asielzoekers die een geldige verblijfsvergunning hebben. 

• Geen wachttijd van 4 maanden voor asielaanvragen geregistreerd ten 

laatste op 18/03/2020. 

• geldig verblijf: werken in cruciale sectoren kan, werkgever moet wel voorzien 

in opvangplaats (om verplaatsingen te beperken) µ

• Opgelet: bijkomende voorwaarden zorgpersoneel (visum, erkenning, Naric-

procedure, e.a. nodig)
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COVID-19 Nieuwe maatregelen



5. Uitlenen van personeel

• Schorsen lopende arbeidsovereenkomst werkgever – arbeidsovereenkomst 

van bepaalde duur gebruiker

❑ Conventionele schorsing AO werkgever

❑ Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur (min.7 dagen) 

gebruiker (2de werkgever)

❑ Loon- en arbeidsvoorwaarden gebruiker (2de werkgever)

• Artikel 31 Wet 24/07/1987: aannemingsovereenkomst

❑ Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en gebruiker

❑ Info aan ondernemingsraad gebruiker

❑ Instructies gebruiker (geen uitholling gezag werkgever)

❑ Loon- en arbeidsvoorwaarden werkgever
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COVID-19 Nieuwe maatregelen



5. Uitlenen van personeel

• Art. 32 Wet 24/07/1987: kaderakkoord socialprofitsectoren 1/4/’20 – 30/6/’20

❑ Tripartite overeenkomst

❑ Akkoord werknemersorganisaties in SA (OR/CPBW) werkgever én SA 

(OR/CPBW) gebruiker – geen overlegorganen: akkoord werknemersorganisaties

❑ Gezag gebruiker: terbeschikkingstelling

❑ Lonen, vergoedingen en voordelen gebruiker indien hoger dan bij 

werkgever(betaald door werkgever!)

❑ Hoofdelijke aansprakelijkheid gebruiker sociale bijdragen, lonen, vergoedingen 

en voordelen

❑ modelovereenkomst

• Nieuw artikel 32: terbeschikkingstelling kritieke sectoren 1/4/’20 – 30/6/’20

❑ Tripartite overeenkomst

❑ Geen akkoord inspectiediensten

❑ Gezag gebruiker: terbeschikkingstelling

❑ Lonen, vergoedingen en voordelen gebruiker indien hoger (door werkgever)

❑ Hoofdelijke aansprakelijkheid gebruiker sociale bijdragen, lonen, vergoedingen 

en voordelen
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COVID-19 Nieuwe maatregelen



Evaluatie webcast (technisch– content – vorm)

COVID-19



Dank voor uw 
aandacht 
en interesse

Contact: 

klaartje.theunis@zorgneticuro.be

Directeur P&O en VSB 

veerle.degrande@vlaamswelzijnsverbond.be

Stafmedewerker

luc.jamine@som.be

Directeur Sociaal overleg SOM

ellen.froeyman@sdworx.com

Juridisch adviseur

tom.cuyvers@sdworx.com

Directeur Social Profit
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