Prolongation of temporary unemployment – application needed for continuation until 31
December 2020
The Belgian scheme for temporary unemployment due to ‘force majeure COVID-19’ has been
extended until 31 August 2020 and for companies 'particularly hard hit' even until 31 December
2020.
The Royal Decree of 15 July 2020 provides for a general extension until 31 August 2020 of the
scheme for temporary unemployment due to ‘force majeure COVID-19’.
In addition, this scheme is further extended until 31 December 2020 for companies and industries
'particularly hard hit' by the COVID-19 pandemic.
The companies particularly hard hit by the COVID-19-pandemic are employers who during the
second quarter of 2020 have a combined number of days of temporary unemployment due to
economic reasons and due to force majeure COVID-19 that amounts to at least 20 % of the total
number of days declared to the National Social Security Office (excluding the days declared on the
DmfA declaration with codes 30, 50, 51 and 52).
The industries that were particularly hard hit by the corona crisis are determined by decree by the
Minister of Labour. These are the industries where economic activity and employment have been
significantly reduced following the urgent measures taken by the Minister of Interior Affairs in order
to limit the spread of the coronavirus. So far, the Minister of Labour has not yet issued a decree in
this regard.
On the website of the National Employment Office, however, an application form is already available
that lists the conditions that an employer must meet in order to benefit from temporary
unemployment due to force majeure COVID-19 until 31 December 2020. On this form, an employer
can either mention to which industry he belongs and by which decision of the Minister of Interior
Affairs he cannot exercise his activities or mention the days of temporary unemployment during the
second quarter of 2020. The form is available on the following webpage (Dutch and French only):
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-EPT/29-07-2020_C106Acorona-EPT_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-EPT/29-07-2020_C106Acorona-EPT_FR.pdf
Employers who fulfil on of these conditions and wish to apply/continue the specific scheme for
temporary unemployment due to ‘force majeure COVID-19’ after 31 August are recommended to file
the application asap.

Verlenging van tijdelijke werkloosheid – aanvraagprocedure voor voortzetting tot 31 december
2020
De regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 werd verlengd tot 31
augustus 2020 en voor ondernemingen die ‘bijzonder hard getroffen zijn’ zelfs tot 31 december
2020.
Het KB van 15 juli 2020 voorziet vooreerst een algemene verlenging tot 31 augustus 2020 van het
stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19.
Deze periode wordt daarnaast verlengd tot 31 december 2020, voor ondernemingen en sectoren die
‘bijzonder hard getroffen zijn’ door de COVID-19-pandemie.
De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die
tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische
redenen en wegens overmacht-corona kennen van ten minste 20 % van het globaal aantal aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven dagen (met uitsluiting van de dagen die op de DmfAaangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52).
De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis worden door de Minister van
Werk bepaald bij besluit. Het gaat om de sectoren waar de economische activiteit en de
tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de door de Minister van Binnenlandse Zaken
genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op
dit ogenblik is er nog geen dergelijk besluit van de Minister van Werk.
Op de website van de RVA is evenwel een formulier beschikbaar waarin de voorwaarden opgesomd
staan waaraan een werkgever moet voldoen om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht COVID-19 tot 31 december 2020. Hierop kan men ofwel vermelden tot welke sector men
behoort en door welke beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken men de “activiteiten niet
kan uitoefenen”, ofwel kan men de dagen van tijdelijke werkloosheid tijdens het tweede kwartaal
aangeven. Dit formulier is beschikbaar op:
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-EPT/29-07-2020_C106Acorona-EPT_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-EPT/29-07-2020_C106Acorona-EPT_FR.pdf
Werkgevers die één van deze voorwaarden vervullen en de tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht COVID-19 na 31 augustus willen toepassen/voortzetten, worden aangeraden om de
aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

