
Corona

Werkloosheid voor personeel :

Op 20/03/2020 heeft de overheid meer duidelijkheid gegeven betreffende werkloosheid voor uw

medewerkers. Ze hebben alle bestaande procedures betreffende aanvraag werkloosheid wegens

overmacht en aanvraag werkloosheid omwille van economische redenen tijdelijk vervangen door 1

nieuwe corona-procedure.

Situatie : er is reeds een aangifte omwille van overmacht en/of economische redenen ingediend

- Elke werkloosheid omwille van overmacht wordt sowieso aanvaard met terugwerkende

kracht vanaf 13/03/2020. De overheid gaat er van uit dat deze aanvraag rechtstreeks of

onrechtstreeks een gevolg is/was van corona.

- Elke werkloosheid omwille van economische redenen wordt sowieso aanvaard EN wordt

omgeboekt naar werkloosheid wegens overmacht. Dit houdt in dat

o Je geen eerste dag werkloosheid meer moet doorgeven.

o Er geen verplichte werkweek meer is na de periode van economische werkloosheid.

o De zeer complexe procedure voor bedienden wegvalt (dus geen dossier opmaken,

geen 7 kalenderdagen wachten vooraleer de werkloosheid kan ingaan, … ).

o De werknemer automatisch geniet van de verhoogde werkloosheidsuitkeringen.

o Iedere werknemer recht heeft op deze werkloosheidsuitkeringen. (bij economische

werkloosheid krijgt bijvoorbeeld een schoolverlater, iemand die tot vorig jaar

zelfstandig was, … geen uitkering omdat de werknemer onvoldoende gewerkt heeft

voor aanvang van de werkloosheid).

- De documenten C3.2 die je van ons per post hebt ontvangen mag je weggooien. Deze

hebben geen nut meer. Normaal krijg je per werknemer per maand een nieuwe C3.2. Dit

zullen we vanaf april tem voorlopig juni niet meer afleveren.



- De werknemer moet wel éénmalig de nieuwe C3.2_corona, die je makkelijk kan downloaden

van de site van de RVA https://www.rva.be/nl/formulieren-attesten-datum

Invullen en aan zijn vakbond bezorgen. Indien hij geen vakbond heeft, is dit de hulpkas voor

werkloosheid van zijn woonplaats. Deze kan de werknemer terugvinden via

https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/kantoren en dan in uw postcode of gemeente (van de

woonplaats van de werknemer) in te vullen.

** Voor sommige vakbonden kan je de vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid

online invullen en verzenden.



Situatie : er is nog geen aangifte gedaan, maar je begint toch wel last te krijgen van de corona crisis

- Contacteer ons tijdig (lees uiterlijk de eerste dag dat er werkloosheid nodig is), zodat wij een

elektronische aangifte van overmacht kunnen indienen. Je zal van UwPayroll hiervan een

kopie ontvangen.

- Laat uw werknemer de C3.2_corona (zie hierboven) invullen en aan zijn vakbond/hulpkas

voor werkloosheid bezorgen.



Bij de loonverwerking (op het einde van de maand of begin van de maand volgend) :

- Bezorg ons per persoon de juiste data van de werkloosheid wegens overmacht zoals je dat

normaal met de ziektedagen, vakantiedagen, … doet.

- Wij boeken deze dagen. Deze zijn volledig onbetaald voor u als werkgever en er is ook geen

bijpassing (zoals bij economische werkloosheid) van toepassing. Dus de loonkost van een

dag werkloos wegens corona-overmacht is 0,00 €. Er zijn enkele uitzonderingen zoals PC

145.00/126.00/119.00 /… .

- Onmiddellijk na de loonverwerking doen wij de nodige aangiftes (ASR-aangiftes) naar de

overheid. Zo weet de overheid en dus ook de vakbond en/of de hulpkas voor werkloosheid

hoeveel dagen zij moeten vergoeden.

Hoeveel gaat mijn medewerker ontvangen?

- De basisvergoeding is 70% van het loon van uw werknemer (begrensd tot 2754,76 euro per

maand).

- Hierboven geeft de regering ook nog eens 5,63 euro per werkloosheidsdag extra.

- Van deze vergoeding wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.


