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Beëindigde maatregelen 

Dit document geeft een overzicht van de maatregelen die genomen werden naar aanleiding van de bestrijding van de 

gevolgen van het corona-virus en waarvan de toepassingsperiode reeds afgelopen is. 

Onderwerp Korte toelichting Toepassingsperiode Zie ook 

Verplichte sluiting en mogelijke heropening 
Wanneer mag ik de deuren 
weer openen? 

De Nationale Veiligheidsraad en het overlegcomité monitoren de 
evoluties van het coronavirus in ons land en bepalen welke maatregelen 
er zullen genomen worden ter verspreiding van het virus. Sinds 18 
maart moesten een aantal bedrijven de deuren sluiten. Sindsdien 
kunnen meer bedrijven de deuren weer openen worden er wijzigende 
maatregelen genomen. 

 Chronologisch overzicht 
afgelopen fases en 
maatregelen 

Tijdelijke werkloosheid 

Hoe zit het met de 
groepsverzekering en/of 
hospitalisatieverzekering van je 
werknemers bij tijdelijke 
werkloosheid? 

Uitstel premiebetaling in groeps- en/of hospitalisatieverzekering.  Mogelijk tot en met 30 
september 2020 

 

Automatisch behoud van de bestaande opbouw van het aanvullend 
pensioen en eventuele dekkingen in de periode van schorsing van de 
arbeidsovereenkomst, met afwijkmogelijkheid. 

Mogelijk tot en met 30 
september 2020 

 

Andere steunmaatregelen 

Welke economische 
steunmaatregelen zijn er? - 
Vlaanderen 

Hinderpremie en bijhorende dagpremies voor ondernemingen die 
verplicht een fysieke locatie moesten sluiten 

Aanvraag was mogelijk tot 
30 juni 2020 

 

 Indien geen hinderpremie, compensatiepremie bij substantiële 

omzetdaling in de periode van 14 maart -30 april  

Aanvraag was mogelijk tot 

30 juni 2020 

 

 Bijkomende steun bij omzetverlies (na de hinderpremie en de 
compensatiepremie): Corona ondersteuningspremie 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 augustus 2020 

 

 Erkende dienstenchequebedrijven: 
- Langere geldigheidsdatum 

 
- Subsidie verhoogd in november en december 2020 met 2,89 

euro per prestatie 
 

 
- Bij vervaldatum maart 

t/m juni 2020 
- November en 

december 2020 

 

 Cultuursector 
- Premie tot 1.500 euro voor bepaalde cultuurwerkers 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 augustus 2020 

 

https://www.acerta.be/nl/download/5f7acc6786938
https://www.acerta.be/nl/download/5f7acc6786938
https://www.acerta.be/nl/download/5f7acc6786938
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- Bijkomende subsidie voor bepaalde cultuurorganisaties 

 Autobus – en autocarsector: premie bij omzetdaling gebaseerd op de 
aankoopprijs van het voertuig 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 augustus 2020 

 

 Bijkomende steun voor omzetverlies door de verstrengde maatregelen 
van het Overlegcomité bekendgemaakt op 6 en 16 oktober 2020: Nieuw 
Vlaams beschermingsmechanisme 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 december 2020 

 

 Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en -afdelingen.  Het gaat 
om een aanpassingspremie voor kosten gemaakt in de periode van 1 
oktober 2020 tot en met 31 december 2020. 

Aanvraag was mogelijk 
tussen 1 oktober en 31 
december 2020 

 

 Vlaams beschermingsmechanisme 3 – luik 1 als steun voor omzetdaling 
in de periode 16 november – 31 december 2020 

Aanvraag was mogelijk 
tussen 16 november en 31 
december 2020 

 

 Vlaams beschermingsmechanisme 3 – luik 2 als steun voor 
ondernemingen die geconfronteerd worden met exploitatiebeperkingen 
en sluiting in de periode 1 januari – 28 februari 2021 

Aanvraag was mogelijk 
tussen 1 januari en 28 
februari 2021 

 

    

Welke economische 
steunmaatregelen zijn er? – 
Wallonië 

Bij verplichte sluiting: sluitingspremie van 5.000 euro voor kleine en 
micro-ondernemingen 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 mei 2020 

 

 Andere ondernemingen: compensatiepremie van 2.500 euro voor 
eenmanszaken, kleine en micro-ondernemingen bij substantiële 
vermindering van activiteit 

Aanvraag was mogelijk tot 
30 juni 2020 

 

 Erkende dienstenchequebedrijven 
- Langere geldigheidsdatum 

 
- Verhoogde tussenkomst 

 
- Bij vervaldatum maart 

t/m mei 2020 
- Zie dit overzicht 
- Voor de niet-

geleverde prestaties 
tot 31 december 2020 

- KMO’s: voor wel 
geleverde prestaties 
in mei.  
→ Indienen uiterlijk 

30 september 2020 
bij Sodexo 

 

 Bijkomende compensatiepremie voor horecazaken , sport en 
attractieparken 

Aanvraag was mogelijk tot 
15 december 2020 

 

 Bijkomende compensatiepremie voor KMO-ondernemingen en 
zelfstandigen met omzetverlies (Indemnité 4) 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 januari 2021 

 

https://titres-services.wallonie.be/entreprise/actualites/prolongation-validite
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 Bijkomende compensatiepremie voor de “minder essentiële sectoren” 
(Indemnité §) 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 januari 2021 

 

Welke economische 
steunmaatregelen zijn er? – 
Brussel 

Kleine en micro-ondernemingen actief in bepaalde sectoren die hun 
deuren moesten sluiten: sluitingspremie van 4.000 euro 

Aanvraag was mogelijk tot 
1 juni 2020 

 

 Andere bedrijven met maximum 5 VTE en sterke daling van activiteit:  
compensatiepremie van 2.000 euro 

Aanvraag was mogelijk tot 
31 mei 2020 

 

 Erkende dienstenchequebedrijven 
- Premie van 4000 euro 

 
- Verhoogde tussenkomst 

 
 
 

 
 

- Looncompensatie bij interne opleiding preventie en welzijn 
 

- Langere geldigheidsdatum 

 
- Automatisch via 

Sodexo 
- Voor prestaties van 

18 maart – 30 juni 
2020 
→ Uiterlijk 15 

september indienen 
bij Sodexo  

- Tot 30 november 
2020 

- Cheques uitgegeven 

in juni en juli 
 

 

 Landbouwsector: premie van max. 3.000 euro bij inkomstenverlies Aanvraag was mogelijk tot 
29 mei 2020 

 

 Taxisector:  
- premie van 3.000 euro 

 
 

- Premie van 3.000 euro voor taxidiensten en diensten voor het 
verhuren van voertuigen met chauffeur waarvan de vergunning 
werd uitgereikt voor 19 november 2020 

 

 
- Aanvraag was 

mogelijk tot 30 juni 
2020 

- Aanvraag was 
mogelijk tot 15 
januari 2020 

 

 Culturele en creatieve sector 
- Eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro 

 
 

- Uitzonderlijke steun aan Brusselse cultuurwerkers 
 
 

- Eenmalige premie van 4.000 euro 

 
- Aanvraag was 

mogelijk tot 15 juli 
2020 

- Aanvraag was 
mogelijk tot 16 
augustus 2020 

- Aanvraag was 
mogelijk tot 23 
november 2020 
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 Bijkomende steun voor de evenementen-, uitgaans-, toeristische en 
culturele sector bij omzetverlies 
De steunbijdrage bedraagt maximaal 9.000 euro (basisbedrag en 
eventuele bijkomende premie). 

Aanvraag was mogelijk 
van 4 november tot 4 
december 2020 

 

 Covid-premie voor restaurants en cafés. 
De premie bedraagt 3.000 euro per op 19 oktober 2020 verplicht 
gesloten actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Aanvraag was mogelijk tot 
4 december 2020 

 

 Premie voor contactberoepen, autorijscholen en ondernemingen actief 

in bepaalde vormen van recreatie  

Aanvraag was mogelijk tot 

18 februari 2021 

 

120 extra vrijwillige netto-
overuren zonder 
overloontoeslag voor de 
kritieke sectoren 

120 van de vrijwillige overuren die bij werkgevers uit de kritieke 
sectoren worden gepresteerd van 1 april tot en met 30 juni 2020 zijn 
vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen. 

1 april – 30 juni 2020 Tot 30 juni 2020 meer 
mogelijkheden in 
kritieke sectoren voor 
het presteren van 
vrijwillige overuren (12 
mei 2020) 

Tijdelijke verhoging van 
loongrenzen in geval van 
loonbeslag en loonoverdracht 

De loongrenzen die je als werkgever moet respecteren bij het uitvoeren 
van loonbeslag of loonoverdracht werden tijdelijk verhoogd. 

20 juni – 31 augustus 
2020 

Tijdelijke verhoging van 
loongrenzen in geval 
van loonbeslag en 
loonoverdracht (19 juni 
2020) 

Organisatie van het werk 

120 extra vrijwillige netto-
overuren zonder 
overloontoeslag voor de 
kritieke sectoren  

Werknemers in kritieke sectoren en tewerkgesteld bij producenten, 
leveranciers en (onder)aannemers waarvan de goederen, werken en 
diensten essentieel zijn voor de werking van de ondernemingen in de 
kritieke sectoren kunnen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 
juni 2020 tot 220 vrijwillige overuren presteren. Dat zijn er 100 van het 
basiscontingent (dus 20 minder dan in normale omstandigheden) en 
120 extra vrijwillige overuren daarbovenop. Voor de 120 extra vrijwillige 
overuren betaal je sowieso geen overloon en ze zijn vrijgesteld van 
bedrijfsvoorheffing en RSZ. Niet opgebruikte vrijwillige overuren van 
het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren en ook de 20 vrijwillige 
overuren die je minder mocht presteren uit het basiscontingent kunnen 
verder gebruikt worden buiten deze periode. 

1 april – 30 juni 2020 Tot 30 juni 2020 meer 
mogelijkheden in 
kritieke sectoren voor 
het presteren van 
vrijwillige overuren (12 
mei 2020) 

Maatregelen om tijdelijk meer personeel te laten werken 

De mogelijkheid om 
verschillende opeenvolgende 

Je kon meerdere opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd afsluiten, 
mits elk van deze contracten voor minimaal 7 dagen werd afgesloten. 
Deze mogelijkheid bestond enkel voor werkgevers in cruciale sectoren 

1 april -30 juni 2020 Paasweekend brengt 
nieuwe maatregelen 

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/tijdelijke-verhoging-van-loongrenzen-in-geval-van-loonbeslag-en-loonoverdracht
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/tijdelijke-verhoging-van-loongrenzen-in-geval-van-loonbeslag-en-loonoverdracht
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/tijdelijke-verhoging-van-loongrenzen-in-geval-van-loonbeslag-en-loonoverdracht
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/tijdelijke-verhoging-van-loongrenzen-in-geval-van-loonbeslag-en-loonoverdracht
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/tijdelijke-verhoging-van-loongrenzen-in-geval-van-loonbeslag-en-loonoverdracht
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/tot-30-juni-2020-meer-mogelijkheden-in-kritieke-sectoren-voor-het-presteren-van-vrijwillige-overuren
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
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contracten voor bepaalde tijd 
te sluiten 

coronavirus 
(14/04/2020) 

Kan ik asielzoekers 
tewerkstellen? 

De wachttermijn van 4 maanden valt weg alvorens vluchtelingen en 
staatlozen mogen werken. 

1 april – 31 augustus 2020 Paasweekend brengt 
nieuwe maatregelen 
coronavirus 
(14/04/2020) 

Versoepeling van de 
voorwaarden om personeel ter 
beschikking te stellen 

Een werknemer van een bedrijf, dat door de coroncrisis niet meer 
(voldoende) activiteiten had, had het recht om tijdelijk te gaan werken 
bij een andere werkgever in een kritieke sector. Daarbij werd er een 

arbeidscontract gesloten tussen de werknemer en de twee werkgevers. 

1 april – 30 juni 2020 Paasweekend brengt 
nieuwe maatregelen 
coronavirus 

(14/04/2020) 

Thuiswerk 

    

Scholen en onderwijs 

    

Welzijn en preventie 

Covid-19 erkend als een 
beroepsziekte  in cruciale 
sectoren en essentiële diensten 

De arbeidsongeschiktheid van werknemers omwille van Covid-19 die 
werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten, wordt onder 
bepaalde voorwaarden ook erkend als een beroepsziekte.  Het betreft 
werknemers die verder hebben gewerkt in een periode van 18 maart 
2020 tot en met 17 mei 2020 en waarbij Covid-19 is vastgesteld tussen 
20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. 

18 maart – 31 mei 2020 Is Covid-19 (tijdelijk) 
een beroepsziekte? (15 
juli 2020) 

Pensioen 

    

Tijdskrediet en thematische verloven 

Kan mijn werknemer zijn 
tijdskrediet of thematisch verlof 
tijdelijk schorsen om terug aan 
het werk te gaan? 

Werknemers uit vitale sectoren konden een lopend tijdskrediet of 
thematisch verlof tijdelijk schorsen om terug aan het werk te gaan. Na 
afloop van de tijdelijke schorsing, wordt het oorspronkelijk tijdskrediet 
of thematisch verlof verdergezet onder dezelfde voorwaarden en voor 
de resterende duur (dus zonder risico om een deel ervan te verliezen). 
Tijdens de schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof is er geen 
recht op een uitkering.  

1 april – 31 augustus 2020 Nieuwe 
steunmaatregelen: een 
overzicht voor 
werkgevers (26 juni 
2020) 

Kan ik werknemers die in 
tijdskrediet of thematisch verlof 
zijn tijdelijk aanwerven? 

Werknemers die bij hun werkgever in tijdskrediet of thematisch verlof 
zijn, kunnen aan het werk bij een werkgever in een vitale sector. 
Hiervoor moet bij de werkgever uit de vitale sector een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst gesloten worden. Het bedrag van de uitkering die 

1 april – 31 augustus 2020 Nieuwe 
steunmaatregelen: een 
overzicht voor 
werkgevers (26 juni 

2020) 

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/paasweekend-brengt-nieuwe-maatregelen-coronacrisis
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/is-covid-19-tijdelijk-een-beroepsziekte
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/is-covid-19-tijdelijk-een-beroepsziekte
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/werkgevers/wegwijs-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/is-covid-19-tijdelijk-een-beroepsziekte
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/nieuwe-coronasteunmaatregelen-een-overzicht-voor-werkgevers
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de werknemer krijgt van RVA, wordt wel met een kwart verminderd 
voor de duur van de arbeidsovereenkomst. 

Corona-ouderschapsverlof Van 1 mei tot 30 september 2020 was het voor werknemers die één 
maand anciënniteit hadden in je onderneming mogelijk om corona-
ouderschapsverlof te nemen voor een  kind jonger dan 12 jaar (21 jaar 
voor gehandicapte kinderen). 

1 mei – 30 september 
2020 

Corona-
ouderschapsverlof: wat 
je moet weten als 
werkgever (14 mei 
2020) 

Specifieke regionale informatie 

Provincie Antwerpen Extra coronamaatregelen (onder meer nachtklok en algemene 
mondmaskerplicht 

29 juli – 26 augustus 2020  

Sectorspecifieke informatie 

PC 152.011 en 225.010 Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 4 april 2020 sloot de 
sector een cao die bepaalde dat het contractueel personeel zo veel 
mogelijk aan het werk moest gehouden worden. Als dat niet mogelijk 
was (de werknemer  behoort tot een risicogroep of het personeelslid 
moet in quarantaine), dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst 
wegens overmacht, maar het loon wordt verder uitbetaald. Deze cao 
werd niet verlengd. Vanaf 5 april 2020 is nog wel de bedoeling om 
werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden, maar al dat niet 
lukt kan er tijdelijke werkloosheid gevraagd worden. De loonsubsidies 
voor het zonaal busvervoer in het buitengewoon onderwijs blijven 
gegarandeerd en voor hen kan er dan ook geen tijdelijke werkloosheid 
worden aangevraagd. Ook voor geplande vakantiedagen kan geen 
tijdelijke werkloosheid worden gevraagd. 

16 maart – 4 april 2020  

PC 152.011 en 225.010 De herfstvakantie werd voor alle onderwijsniveaus, uitgezonderd het 
hoger onderwijs, verlengd tot en met zondag 15 november 2020. Vanuit 
de sector wordt er geen verplichting opgelegd om de lonen voor de 

contractuele personeelsleden door te betalen tijdens deze periode. 
Scholen hebben de keuze om het MVD-personeel: te werk te stellen, 
wettelijke of extra dagen vakantie toe te kennen of gebruik te maken 
van tijdelijke werkloosheid 

9 – 15 november 2020  

PC 144 en 145: tewerkstelling 
personen in SWT, tijdskrediet 
of thematisch verlof 

Personen in tijdskrediet, thematisch verlof of SWT (in geval het gaat om 
een werknemer die de werkgever zelf ontslagen heeft met het oog op 
SWT en waarvan die werkgever de aanvullende vergoeding betaalt) 
konden tijdelijk tewerkgesteld worden in de sector met behoud van 
75% van hun uitkering. 

1 april – 31 augustus 2020 Nieuwe 
steunmaatregelen gaan 
van kracht (1 juli 2020) 

PC 223, 318, 319, 327, 330, 
331, en 337: Vlaamse social 

Met het akkoord konden werknemers uit de betrokken sectoren op 
vrijwillige basis tijdens de coronacrisis arbeidsprestaties leveren op een 

19 oktober 2020 – 31 
maart 2021  
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profitsectoren - kaderakkoord 
uitlenen van werknemers 

andere tewerkstellingsplaats dan hun feitelijke of contractuele 
tewerkstellingsplaats bij de vaste werkgever waarmee ze door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn.  

PC 330: aanmoedigingspremie 
wijkgezondheidscentra  

De medewerkers van de wijkgezondheidscentra hadden recht op een 
aanmoedigingspremie van 985 euro bruto bij een voltijdse 
tewerkstelling.  Door premie was door de werkgever aan de werknemer 
te betalen vóór 31/03/2021. 

Betaling nodig voor 31 
maart 2021 

 


