
Laatst geüpdatet op 30 september 2021 

 
 

CORONACRISISMAATREGELEN OP FEDERAAL NIVEAU – ARBEIDSRECHTELIJKE EN SOCIALE ZEKERHEIDSASPECTEN 
 
 

THEMA  BESCHRIJVING 

 
WERKZAAMHEDEN  

SOCIALE PARTNERS 
 

JURIDISCH KADER 

 
COVID-19 en relance 

  
Vraag om een federaal actieplan met 
maatregelen die inspelen op drie verschil-
lende periodes: corona-periode, relance 
en post-corona.  

 

 
Verklaring Groep van 10 van 
07.09.2020 
 

Verklaring G10 

07.09.20.pdf
 

 

 
Tegengaan verspreiding 
COVID-19 op het werk 

 
1. 

 
Ondersteunen van ondernemingen bij het 
effectief en werkbaar toepassen van het 
principe van ‘social distancing’ op de werk-
vloer.  
 

 
Verklaring ‘social distancing’ Groep 
van 10 van 15.04.2020 
 

Social 

distancing-NL.pdf
 

 
Ministerieel besluit van 28 oktober 
2020 houdende dringende maatrege-
len om de verspreiding van het coro-
navirus COVID-19 te beperken 
 
 

2020-10-28-MB.pdf

 
 
+ wijziging bij ministerieel besluit van 
1 november, 28 november, 11 de-
cember, 19 december, 24 december 
2020, 12 januari, 14 januari, 26 janu-
ari, 29 januari, 6 februari, 12 februari, 
6 maart, 20 maart, 26 maart, 24 april, 
27 april, 7 mei, 4 juni, 23 juni, 27 juli, 
25 augustus en 27 september 2021 
 



2. 
 

 

 

2020-11-01-MB.pdf

 
 
 

2020-11-28-MB.pdf

 
 

2020-12-11-MB.pdf

 
 

2020-12-19-MB.pdf

 
 

2020-12-24-MB.pdf

 
 

2021-01-12-MB.pdf

 
 

2021-01-14-MB.pdf

 



3. 
 

 

 

2021-01-26-MB.pdf

 

2021-01-29-MB.pdf

 

2021-02-06-MB.pdf

 

2021-02-12-MB.pdf

 

2021-03-06-MB.pdf

 

2021-03-20-MB.pdf

 

2021-03-26-MB.pdf

 

2021-04-24-MB.pdf

 

2021-04-27-MB.pdf

 



4. 
 

 

 

                                                
1 Versie van 10 september 2021.  

2021-05-07-MB.pdf

 

2021-06-04-MB.pdf

 

2021-06-23-MB.pdf

 

2021-07-27-MB.pdf
 

 

2021-08-25-MB.pdf

 

2021-09-27-MB.pdf

 
  

2. 
 
Richtlijnen voor sectoren en werkgevers 
die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben 
moet stopzetten, ter voorbereiding op een 
veilige herneming van hun activiteiten en 
verdere inspiratiebron voor sectoren en 
werkgevers die hun activiteiten niet heb-
ben onderbroken en reeds de nodige 
maatregelen hebben genomen.  
 

 
Generieke gids veilig aan het werk 
van de HRPBW1 
 

Generiekegids_versie

10-09-2021.pdf
 

 

 

     



5. 
 

 

 

3.  Maatregelen m.b.t. de rol van de preven-
tieadviseur-arbeidsarts: 
 
- Nieuwe taken van de arbeidsarts m.b.t. 
COVID-19 
 
- Reorganisatie van het gezondheidstoe-
zicht 
 
- Tarifering en controle door de inspectie 
 

Koninklijk besluit van 5 januari 2021 
betreffende de rol van de preventie-
adviseur-arbeidsarts bij de bestrijding 
van het coronavirus COVID-19 
 

2021-01-05-KB.pdf

 

  
4.  

 
Ad-hoc kader voor aanbevolen of verplicht 
telewerk omwille van de coronacrisis 

 
- CAO nr. 149 van 26.01.2021 
 
 Algemeen verbindend verklaard 
door het KB van 28 maart 2021, ge-
publiceerd in het BS van 5 mei 2021.  
 

cao-149.pdf

 
- ADVIES 2.195 van 26.01.2021 
 

advies-2195.pdf

 

 

 
Tijdelijke werkloosheid  
 

 
1. 

 
Tijdelijke vereenvoudiging procedure tot 
invoering van het stelsel van economische 
werkloosheid voor bedienden 
 
 Geldt tot 30.06.2023. 
 

 
-  CAO nr. 147 van 18.03.2020 
  
 Algemeen verbindend verklaard 

door het KB van 25 maart 2020, ge-
publiceerd in het BS van 10 april 
2020. 

 

 



6. 
 

 

 

cao-147-(18.03.2020).

pdf
 

 
-  ADVIES 2.159 van 18.03.2020 
 

advies-2159.pdf

 
 
-  CAO nr. 148 van 07.10.2020 
 

cao-148-(07.10.2020).

pdf
 

 
-  ADVIES 2.179 van 07.10.2020 
  
 Afsluiten van een nieuwe supple-

tieve cao voor de tijdelijke werkloos-
heid wegens economische redenen 
voor bedienden. 

 

advies-2179.pdf

 
- CAO nr. 159 van 15.07.2021 
 

cao 159.pdf

 
  

2.  
 

   
- Koninklijk besluit van 30 maart 2020  
tot aanpassing van de procedures in 



7. 
 

 

 

                                                
2  Zie ook maatregelen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid (nieuw medische getuigschrift en afstemming primaire ongeschiktheidsuitkeringen op de 

tijdelijke werkloosheidsuitkeringen) verder in deze tabel. 

Tijdelijk vereenvoudigde procedure tijde-
lijke werkloosheid wegens overmacht co-
rona 
 
 Geldig van 01.10.2020 tot 30.09.2021.  
 
(Maatregel werd reeds verlengd t.e.m. 
31.08.2020 en t.e.m. 31.12.2020  voor uit-
zonderlijk hard getroffen ondernemingen 
en sectoren – KB van 30 maart, 22 juni en 
15 juli 2020, t.e.m. 30.03.2021 – KB van 
22 december 2020 en t.e.m. 30.06.2021 – 
KB van 2 mei 2021) 
 
 

het kader van tijdelijke werkloosheid 
omwille van het Covid-19-virus en tot 
wijziging van artikel 10 van het ko-
ninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wij-
ziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 
58, 58/3 en 63 van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglemente-
ring en tot invoeging van de artikelen 
36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde 
besluit 
 

2020-03-30-KB.pdf

 
- Koninklijk besluit van 11 juli 2021  tot 
verlenging van diverse maatregelen 
genomen op vlak van werkloosheid in 
het kader van de strijd tegen de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID-19  
 
 Verlenging tot 30.09.2021.  
 

2021-07-11-KB.pdf
 

  
3.  

 
Invoering meldingsplicht 

 
Verklaring Groep van 10 van 
14.04.20202 
 

 



8. 
 

 

 

verklaring G10 

14.04.20.pdf
 

 

  
4.  

 
Afstemming primaire ongeschiktheidsuit-
keringen op de tijdelijke werkloosheidsuit-
keringen wegens het coronavirus  
 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 

 
Verklaring Groep van 10 van 
14.04.2020 
 

verklaring G10 

14.04.20.pdf
 

 
- Wettelijke uitwerking bij wet van 24 
juni 2020 houdende toekenning van 
een tijdelijke aanvulling op de uitkerin-
gen voor primaire arbeidsongeschikt-
heid 
 

2020-06-24-wet.pdf

 
- Titel 4, hoofdstuk 4 van de wet van 
20 december 2020 houdende tijde-
lijke ondersteuningsmaatregelen ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie  
 

2020-12-20-Wet.pdf

 
  

5. 
 
Opschorting opzeggingstermijn bij opzeg-
ging door werkgever gegeven vóór of tij-
dens de schorsing van de arbeidsovereen-
komst wegens tijdelijke werkloosheid over-
macht in gevolge de COVID-19-crisis.  
 
Bij opzegging door de werknemer gege-
ven vóór of tijdens de periode van tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht loopt de 
opzeggingstermijn door tijdens die schor-
sing.  
 
 

  
-  Wet van 15 juni 2020 tot opschor-

ting van de opzeggingstermijn voor 
ontslagen gegeven voor of tijdens 
de periode van tijdelijke schorsing 
van de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst omwille van over-
macht ingevolge de COVID-19-cri-
sis 

 

2020-06-15-wet.pdf

 



9. 
 

 

 

-  Bijzondere-machtenbesluit van 24 
juni 2020 nr. 37 tot uitvoering van 
artikelen 2 en 5 van de wet van 27 
maart 2020 die machtiging verleent 
aan de Koning om maatregelen te 
nemen in de strijd tegen de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID−19 (II) tot ondersteuning van 
de werknemers  

 
 Nadere modaliteiten. 
 

2020-06-24-BMB.pdf

 
  

6. 
 

 
Tijdelijke versoepeling van voorwaarden 
waaronder werklozen, al dan niet met be-
drijfstoeslag, kunnen worden tewerkge-
steld in vitale sectoren. 
 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 31 ok-
tober 2020, 31 maart 2021 en 30 juni 2021 
- KB’s van 13 september 2020, 13 decem-
ber 2020 en 28 maart 2021)  
 

  
-  Koninklijk besluit van 23 april 2020 

tot het tijdelijk versoepelen van de 
voorwaarden waaronder werklo-
zen, al dan niet met bedrijfstoeslag, 
kunnen worden tewerkgesteld in vi-
tale sectoren en tot het tijdelijk be-
vriezen van de degressiviteit van 
de volledige werkloosheidsuitkerin-
gen 

 

2020-04-23-KB.pdf

 
- Koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot 
verlenging van diverse maatregelen 
genomen op vlak van werkloosheid in 
het kader van de strijd tegen de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID-19 
 
 Verlenging t.e.m. 30.09.2021.  



10. 
 

 

 

 

2021-07-11-KB.pdf
 

 

  
7.  

 
Tijdelijke bevriezing degressiviteit van de 
volledige werkloosheidsuitkeringen. 
 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
30.09.2020, 31.12.2020, 28.02.2021 en 
30.06.2021 - KB’s van 26 september 2020, 
13 december 2020, 12 februari 2021 en 2 
mei 2021) 

 
ADVIES 2.179 van 07.10.2020  
 
 Bevriezen van de degressiviteit 

van de volledige werkloosheidsuit-
kering t.e.m. 31 december 2020 
en de neutralisering van de peri-
ode van inschakelingsuitkeringen 
t.e.m. 31 december 2020.  

 
 

advies-2179.pdf

 

 
-  Koninklijk besluit van 23 april 2020 

tot het tijdelijk versoepelen van de 
voorwaarden waaronder werklo-
zen, al dan niet met bedrijfstoeslag, 
kunnen worden tewerkgesteld in vi-
tale sectoren en tot het tijdelijk be-
vriezen van de degressiviteit van 
de volledige werkloosheidsuitkerin-
gen 

 

2020-04-23-KB.pdf

 
- Koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot 
verlenging van diverse maatregelen 
genomen op vlak van werkloosheid in 
het kader van de strijd tegen de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID-19 
 
 Verlenging t.e.m. 30.09.2021.  
 

2021-07-11-KB.pdf
 

 

  
8.  

 
Openstellen van tijdelijke werkloosheid 
overmacht corona voor werknemers in ge-
val van sluiting van de school, opvang of 

 
- ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

 
- Wet van 23 oktober 2020 tot het 
openstellen van tijdelijke werkloos-
heid overmacht corona voor werkne-
mers in geval van sluiting van de 



11. 
 

 

 

centrum voor opvang voor personen met 
een handicap van hun kind.  
 
(Maatregel ter vervanging van het corona-
ouderschapsverlof – KB nr. 23 van 13 mei 
2020.)  
 Geldig van 1.10.2020 t.e.m. 
30.09.2021. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
31.03.2021 en 30.06.2021 – Wetten van 
20 december 2020 en 2 april 2021) 
 
 

advies-2187.pdf

 
- ADVIES 2.204 van 10.03.2021 
 

advies-2204.pdf

 
- ADVIES 2.226 van 29.06.2021 
 

Advies 2.226.pdf

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
 
Wat de neutralisering van corona-ou-
derschapverlof, corona-tijdskrediet en 
corona-landingsbanen betreft:  
 
-  ADVIES 2.179 van 7.10.2020  
 

advies-2179.pdf

 
-  CAO nr. 103/5 van 7.10.2020 
 

school, opvang of centrum voor op-
vang voor personen met een handi-
cap van hun kind 
 

2020-10-23-Wet.pdf

 
- Titel 6, hoofdstuk 3 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 
 Verlenging tot 30 september 2021. 
 

2021-07-18-Wet.pdf

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 
 

 

 

cao-103-05-(07-10-2

020).pdf
 

 
 Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 23 november 2020, gepubli-
ceerd in het BS op 15 januari 2021.  
 

  
9. 

 
Recht op uitkering tijdelijke werkloosheid 
vanaf 1 februari 2020 voor 65-plussers die 
wegens de COVID-19-crisis hun aanvul-
lend inkomen hebben verloren. 
 
 Geldig tot 30.09.2021.  
 

  
Wet van 9 juni 2020 tot invoering van 
een recht op uitkeringen bij tijdelijke 
werkloosheid van gepensioneerden 
van 65 jaar omwille van het COVID-
19-virus. 
 

2020-06-09-wet.pdf

 
  

10.  
 
Tijdelijke schorsing van de loopbaanon-
derbreking of de vermindering van de ar-
beidsprestaties  
 
 Geldig tot 30.09.2021.  
 
 
 
 

  
- Titel 5, hoofdstuk 2 van de wet van 
2 april 2021 houdende tijdelijke on-
dersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 
 

2021-04-02-wet.pdf

 
 
- Titel 6, hoofdstuk 2 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 



13. 
 

 

 

2021-07-18-Wet.pdf

 
  

11. 
 
Tijdelijke afwijking van sommige termijnen 
in de procedure van de verificatie van uit-
gaven opgenomen in art. 164 van het 
werkloosheidsbesluit. 
 
 Geldig voor de maanden maart tot no-
vember 2020.  
 
 
 

  
- KB van 22 augustus 2020 tot tijde-
lijke afwijking van sommige termijnen 
in de procedure van de verificatie van 
de uitgaven opgenomen in artikel 164 
van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering omwille van het 
COVID-19-virus 
 

2020-08-22-KB.pdf

 
 
- KB van 2 mei 2021 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 22 augustus 
2020 tot tijdelijke afwijking van som-
mige termijnen in de procedure van 
de verificatie van de uitgaven opgeno-
men in artikel 164 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglemente-
ring omwille van het COVID-19-virus 
 
 Verlenging tot de maanden maart 
tot november 2020.  
 

2021-05-02-KB2.pdf

 
 
Arbeidsongeschiktheid 

 
1. 

 
Nieuw medisch getuigschrift 
 

  



14. 
 

 

 

                                                
3  Zie ook de maatregel met betrekking tot de invoering van de meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid hierboven. 

Verklaring Groep van 10 van 
14.04.20203 
 

verklaring G10 

14.04.20.pdf
 

Uitwerking bij bijzondere-machtenbe-
sluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoe-
ring van artikelen 2 en 5 van de wet 
van 27 maart 2020 die machtiging 
verleent aan de Koning om maatrege-
len te nemen in de strijd tegen de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID-19 (II) tot ondersteuning van de 
werknemers 
 

2020-06-24-BMB.pdf

 
  

2. 
 
Afstemming primaire ongeschiktheidsuit-
keringen op de tijdelijke werkloosheidsuit-
keringen wegens het coronavirus  
 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 
 

 
Verklaring Groep van 10 van 
14.04.2020 
 

verklaring G10 

14.04.20.pdf
 

 
- Wettelijke uitwerking bij wet van 24 
juni 2020 houdende toekenning van 
een tijdelijke aanvulling op de uitkerin-
gen voor primaire arbeidsongeschikt-
heid 
 

2020-06-24-wet.pdf

 
- Titel 4, hoofdstuk 4 van de wet van 
20 december 2020 houdende tijde-
lijke ondersteuningsmaatregelen ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie  
 

2020-12-20-Wet.pdf

 
 
Jaarlijkse vakantie  
 

  
Niet-gewerkte dagen ten gevolge van tij-
delijke werkloosheid wegens overmacht in 

 
 
 

 



15. 
 

 

 

de periode van 1.02.2020 t.e.m. 
31.12.2020 worden gelijkgesteld aan ‘da-
gen normale werkelijke arbeid’ voor de be-
rekening van de duur van de vakantie en 
van het vakantiegeld.   
 
+ 
 
Compensatieregeling voor de kost van de 
gelijkstelling tijdelijke werkloosheid over-
macht corona voor vakantie tot 31.12. 
2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ADVIES 2179 van 07.10.2020  
 
 Gelijkstelling t.e.m. 31 december 

2020 van de tijdelijke werkloosheid 
wegens overmacht voor de jaar-
lijkse vakantie en de financiering 
van een gedeelte van de kosten 

-  Koninklijk besluit van 4 juni 2020 
houdende gelijkstelling van de da-
gen van arbeidsonderbreking inge-
volge tijdelijke werkloosheid we-
gens overmacht door de pandemie, 
ten gevolge van het coronavirus in 
het stelsel der jaarlijkse vakantie 
van de werknemers voor de periode 
van 1 februari 2020 tot en met 30 
juni 2020 

 

2020-06-04-KB2.pdf

 
 
-  Koninklijk besluit van 13 september 

2020 houdende gelijkstelling van de 
dagen van arbeidsonderbreking in-
gevolge tijdelijke werkloosheid we-
gens overmacht door de pandemie, 
ten gevolge van het coronavirus in 
het stelsel der jaarlijkse vakantie 
van de werknemers voor de periode 
van 1 juli 2020 tot en met 31 augus-
tus 2020 

 

2020-09-13-KB2.pdf

 
 

- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
22 december houdende gelijkstelling-
van de dagen van arbeidsonderbre-
king ingevolge tijdelijke werkloosheid-
wegens overmacht ten gevolge van 
de pandemie, veroorzaakt door het 



16. 
 

 

 

van de werkgevers van deze gelijk-
stelling. 

 

advies-2179.pdf

 
 
 
 
 
 
-  ADVIES 2180 van 27.10.2020 
 
 Opvolging advies nr. 2.179. 
 

Advies-2180.pdf

 

coronavirus, in het stelsel der jaar-
lijkse vakantie van de werknemers, 
voor de periode van 1 september 
2020 tot en met 31 december 2020 

 Gelijkstelling t.e.m. 31 december 
2020. 

 

2020-12-22-KB2.pdf

 

- Wettelijke uitwerking bij titel 5, 
hoofdstuk 1 en 2 van de wet van 20 
december houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 

 Compensatieregeling 

2020-12-20-Wet.pdf

 
 
Vaccinatieverlof 

  
Klein verlet voor vaccinatie. De werknemer 
mag zonder loonverlies afwezig zijn van 
het werk wanneer hij zich tijdens de werk-
uren laat vaccineren tegen het coronavirus 
COVID-19. De werknemers heeft dit recht 
gedruende de tijd die nodig is voor de vac-
cinatie.  
 
 Geldig tot 31.12.2021.  
 

 
ADVIES 2199 van 05.02.2021 
 

advies-2199.pdf

 

 
Wet van 28 maart 2021 houdende 
toekenning van een recht op klein ver-
let voor werknemers met het oog op 
het toegediend krijgen van een vaccin 
ter bescherming tegen het coronavi-
rus COVID-19  
 

2021-03-28-Wet.pdf

 
 
Maatregelen voor kritieke 
sectoren 

 
1. 

 
Neutralisatie aanrekening van de door stu-
denten gepresenteerde arbeidsuren in 

 
- ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

 



17. 
 

 

 

alle sectoren tijdens het derde kwartaal 
van 2021.  
 
(Gelijkaardige maatregel werd reeds ge-
nomen voor het tweede kwartaal van 2020 
in alle sectoren – BMB nr. 14 van 27 april 
2020, voor het vierde kwartaal van 2020 + 
het eerste kwartaal van 2021 in de secto-
ren van het onderwijs en de zorg – Wet 20 
december 2020 en voor het tweede kwar-
taal van 2021 in de sectoren van het on-
derwijs en de zorg  – Wet 2 april 2021)  
 

advies-2187.pdf

 
- ADVIES 2.204 van 10.03.2021 
 

advies-2204.pdf

 
- ADVIES 2.226 van 29.06.2021 
 

Advies 2.226.pdf

  

Titel 5, hoofdstuk 2 van de wet van 4 
juli 2021 houdende tijdelijke steun-
maatregelen ten gevolge van de CO-
VID-19-pandemie 
 

2021-07-04-Wet.pdf
 

  
2.  

 
Terbeschikkingstelling van vaste werkne-
mers in de sectoren van het onderwijs, 
zorg en contactopsporing 
 
 Geldig van 01.10.2020 tot 30.09.2021 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
31.03.2021 – wet 20 december 2020 en 
30.06.2021 – wet 2 april 2021) 
 
 

 
ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

advies-2187.pdf

 

 
- Hoofdstuk 5 van het bijzondere- 
machtenbesluit nr. 14 van 27 april 
2020 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 corona-
virus COVID-19 (II) tot vrijwaring van 
een vlotte arbeidsorganisatie in de kri-
tieke sectoren 
 

BMB 27-04-2020.pdf

 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie  
 
 Verlenging tot 30.09.2021.  
 



18. 
 

 

 

2021-07-18-Wet.pdf

 
  

3. 
 
Maatregelen m.b.t. tijdelijke tewerkstelling  
in de sectoren van het onderwijs, zorg 
en contactopsporing 
 
 Geldig van 01.10.2020 tot 30.09.2021.  
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
30.06.2021 – wet 2 april 2021) 
  
 
 

 
ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

advies-2187.pdf

 

 
- Titel 5, hoofdstuk 3, afdeling 1, on-
derafdeling 4 van  de wet van 20 de-
cember 2020  houdende tijdelijke on-
dersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 
 

2020-12-20-Wet.pdf

 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie  
 
 Verlenging tot 30.09.2021.  
 

2021-07-18-Wet.pdf

 
 

  
4. 
 

 
Verhoging van het aantal vrijwillige over-
uren naar 220 uren in de cruciale secto-
ren voor het derde kwartaal van 2021. 
 
(Gelijkaardige maatregel werd reeds ge-
nomen voor het tweede kwartaal van 2020 
in alle sectoren – BMB nr. 14 van 27 april 
2020, voor het vierde kwartaal van 2020 + 
eerste kwartaal van 2021 in de crucuiale 
sectoren – Wet 20 december 2020 en voor 

 
- ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

advies-2187.pdf

 
- ADVIES 2.204 van 10.03.2021 
 

 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 

2021-07-18-Wet.pdf

 



19. 
 

 

 

het tweede kwartaal van 2021 in de cruci-
ale sectoren – Wet 2 april 2021)  
 advies-2204.pdf

 
- ADVIES 2.226 van 29.06.2021 
 

Advies 2.226.pdf

 

-  Koninklijk besluit van 14 augustus 
2021 tot wijziging van artikel 19, § 2, 
van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders 
 

2021-08-14-KB.pdf

 
  

5.  
 
Mogelijkheid tot afsluiten van opeenvol-
gende arbeidsovereenkomsten voor be-
paalde tijd zonder dat dit aanleiding geeft 
tot het ontstaan van een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd  in de sectoren 
van het onderwijs, zorg en contactopspo-
ring. 
 
Overeenkomsten moeten voor een duur-
tijd van minstens 7 dagen worden afgeslo-
ten. 
 
 Geldig van 01.10.2020 tot 30.09.2021. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
31.03.2021 – wet 20 december 2020 en 
30.06.2021 – wet 2 april 2021) 
 
 

 
ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

advies-2187.pdf

 

 
- Hoofdstuk 4 van het bijzondere- 
machtenbesluit nr. 14 van 27 april 
2020 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 corona-
virus COVID-19 (II) tot vrijwaring van 
een vlotte arbeidsorganisatie in de kri-
tieke sectoren 
 

BMB 27-04-2020.pdf

 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie  
 
 Verlenging tot 30.09.2021.  
 



20. 
 

 

 

2021-07-18-Wet.pdf

 
  

6.  
 
Tewerkstelling van buitenlandse onderda-
nen in een specifieke verblijfssituatie 

 
 Zolang verzoek werd geregistreerd ten 
laatste op 30.06.2021.   
 

 
- ADVIES 2.187 van 02.12.2020 
 

advies-2187.pdf

 
- ADVIES 2.226 van 29.06.2021 
 

Advies 2.226.pdf

 

 
- Titel 5, hoofdstuk 3, afdeling 1, on-
derafdeling 6 van de wet van 20 de-
cember 2020  houdende tijdelijke on-
dersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 
 

2020-12-20-Wet.pdf

 
 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 
 Verlenging tot 30.06.2021.  
 

2021-07-18-Wet.pdf

 
  

7.  
 
Maatregelen tot verbetering van de toe-
stand van de werknemers in de culturele 
sector en tot tijdelijke verhoging van de mi-
nima van de uitkeringen van sommige 
werknemers tewergesteld in de artistieke 
sector.  
 
 Geldig van 1 april 2020 t.e.m. 30 sep-
tember 2021. 
 

  
KB van 11 juli 2021 tot verlenging van 
de maatregelen genomen door de wet 
van 15 juli 2020 tot verbetering van de 
toestand van de werknemers in de 
culturele sector en door het koninklijk 
besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling 
van de maatregelen genomen door 
de wet van 15 juli 2020 tot verbetering 
van de toestand van de werknemers 
in de culturele sector en tot tijdelijke 



21. 
 

 

 

(Maatregelen golden reeds van 1 april 
2020 tot 31 december 2020 - Wet 15 juli 
2020, tot 31 maart 2021 - KB van 22 de-
cember 2020 en tot 30 juni 2021 - KB van 
2 mei 2021.)    
 

verhoging van de minima van de uit-
keringen van sommige werknemers 
tewerkgesteld in de artistieke sector 
 

 
2021-07-11-KB2.pdf

 
 
Pensioenen 

 
1. 
 

 
Uitzonderlijke maatregelen inzake wette-
lijke pensioenen in het kader van de CO-
VID-19-pandemie 
 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 
(Maatregelen reeds verlengd tot 
31.08.2020 – KB 6 juli 2020, 31.03.2021 – 
KB 17 november 2020 en tot 30.06.2021 – 
KB 18 april 2021)  
 

  
- Wet van 7 mei 2020 houdende uit-
zonderlijke maatregelen in het kader 
van de COVID-19-pandemie inzake 
pensioenen, aanvullende pensioenen 
en andere aanvullende voordelen in-
zake sociale zekerheid.  
 

2020-05-07-Wet.pdf

 
- Koninklijk besluit van 29 augustus 
2021 tot uitvoering van artikel 6, 
tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 
houdende uitzonderlijke maatregelen 
in het kader van de COVID-19-pande-
mie inzake pensioenen, aanvullende 
pensioenen en andere aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid 
 

2021-08-29-KB.pdf

 
 
 

 
2.  

 
Uitzonderlijke maatregelen in het kader 
van de COVID-19-pandemie inzake pensi-
oenen, aanvullende pensioenen en an-
dere aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid 

  
- Wet van 7 mei 2020 houdende uit-
zonderlijke maatregelen in het kader 
van de COVID-19-pandemie inzake 
pensioenen, aanvullende pensioenen 



22. 
 

 

 

 
 Geldt tot 30.09.2021. 
 
(Maatregelen reeds verlengd tot 
31.03.2021 – Programmawet 20 decem-
ber 2020 en tot 30.06.2021 – Wet 2 april 
2021)  
 

en andere aanvullende voordelen in-
zake sociale zekerheid.  
 

2020-05-07-Wet.pdf

 
- Titel 4, enige hoofdstuk van de wet 
van 18 juli 2021 houdende tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 
 
 Verlenging tot 30.09.2021 
 

2021-07-18-Wet.pdf

  
 
 
Cheques  

 
 

1. 

 
 
Verlenging geldigheidsduur: 
 
-  Maaltijdcheques, ecocheques en ge-

schenkcheques: 
 
 Verlenging van 6 maanden voor de 

cheques die van 1 november 2020 tot 
31 maart 2021 verstrijken.   

 
-  Sport/cultuurcheques: 
 
 Verschuiving vervaldatum van 30 sep-

tember 2020 naar 30 september 2021.  
 
 

 
 
-  ADVIES 2.161 van 08.04.2020 
 

advies-2161.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ADVIES 2.186 van 24.11.2020 
 
  In navolging van advies 2.161: 

vraag naar verdere verlenging van 
geldigheidsduur van de cheques.  

 
 
- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
20 mei 2020 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders houdende de verlenging 
van de geldigheidsduur van de maal-
tijdcheques, ecocheques, geschenk-
cheques en sport/cultuurcheques als 
gevolg van de COVID-19-pandemie 
 

2020-05-20-KB.pdf

 



23. 
 

 

 

 

advies-2186.pdf

 

- Wettelijke uitwerking bij titel 2, 
hoofdstuk 2 van de wet van 20 de-
cember houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 

2020-12-20-Wet.pdf

 
- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
22 december 2020 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders houdende de ver-
lenging van de geldigheidsduur van 
de maaltijdcheques, ecocheques, ge-
schenkcheques en sport/cultuurche-
ques als gevolg van de COVID-19 
pandemie 
 

2020-12-22-KB.pdf

 
  

2. 
 
Mogelijkheid voor werkgevers tot het toe-
kennen van consumptiecheques ter 
waarde van maximum 300 euro aan hun 
werknemers, vrijgesteld van sociale bijdra-
gen. Dit ter ondersteuning van de sectoren 
zoals de horeca-, cultuur- en sportsector.  
 
 Geldig t.e.m. 31.12.2021.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Koninklijk besluit van 15 juli 2020 

tot invoeging van een artikel 
19quinquies in het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders 

 



24. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVIES 2.186 van 24.11.2020 
 
 Vraag naar verlenging geldigheids-

duur tot 31 december 2021.  
 
 

advies-2186.pdf

 
 

2020-07-15-KB5.pdf

 
-  Wet van 31 juli 2020 tot wijziging 

van diverse bepalingen met het oog 
op de invoering van de elektroni-
sche consumptie-cheques  

 
 Wijziging van de regeling op een 

aantal punten. 
 

2020-07-31-wet.pdf

 

- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
28 december 2020 tot aanpassing 
van diverse bepalingen inzake soci-
ale zekerheid en vrijwilligerswerk in 
het kader van de bestrijding van de 
sociaal-economische gevolgen van 
de coronaviruspandemie 
 
 Verlenging geldigheidsduur van 7 
juli 2021 t.e.m. 31 december 2021. 
 

2020-12-28-KB.pdf

 
  

3.  
 
Coronapremie: mogelijkheid voor onder-
nemingen die tijdens de corona-pandemie 
goede resultaten boekten om hun werkne-
mers een eenmalige premie van 500 euro 
netto te schenken en dit in de vorm van 
consumptiecheques.  

 
ADVIES 2.230 VAN 29.06.2021 
 

Advies 2.230.pdf

 

 
- Titel 9 van de wet van 18 juli 2021 

houdende tijdelijke ondersteu-
ningsmaatregelen ten gevolge van 
de COVID-19-pandemie 

 



25. 
 

 

 

 
 Geldig vanaf 1.08.2021.  
 
  

2021-07-18-Wet.pdf

 
- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
21 juli 2021 tot wijziging van artikel 
19quinquies van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders 
 

2021-07-21-KB.pdf

 
 
Burn-out 

  
- Aanpassing van de procedures in het ka-
der van de projecten met betrekking tot de 
opleiding en inschakeling van bepaalde ri-
sicogroepen en met betrekking tot de pri-
maire preventie van burn-out, gefinancierd 
door een subsidie: schorsing in 2020 van 
de mogelijkheid tot indienen van aanvra-
gen voor subsidies voor projecten gericht 
op de preventie van burn-out en uitstel 
voor lopende projecten. 
 
 
 
 
 
 
- Schorsing indiening projecten voor de 
primaire preventie van burn-out op het 
werk in het jaar 2021.  

 
- ADVIES 2.165 van 26.05.2020 
 

advies-2165.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ADVIES 2.207 van 23.03.2021 
 

 
- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
15 juli 2020 tot wijziging van bepaalde 
termijnen vastgelegd in het koninklijk 
besluit van 26 november 2013 in uit-
voering van artikel 191, §3, van de 
wet van 26 december 2006 houdende 
diverse bepalingen als gevolg van de 
maatregelen genomen om de ver-
spreiding van het coronavirus CO-
VID-19 te beperken 
 
 

2020-07-15-KB4.pdf

 
- Uitwerking bij koninklijk besluit van 
25 mei 2021 dat het indienen op-
schort van de projecten gericht op de 
primaire preventie van burn-out op 
het werk op basis van het koninklijk 



26. 
 

 

 

advies-2207.pdf

 

besluit van 26 november 2013 ter uit-
voering van artikel 191, § 3, van de 
wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen (I), naar aanlei-
ding van de situatie met betrekking tot 
COVID-19 
 

2021-05-25-KB.pdf

 
 
Overige maatregelen 
 

 
1. 

 
Tijdelijke arbeidsduurvermindering, co-
rona-tijdskrediet, landingsbanen en er-
kening als onderneming in herstructure-
ring of in moeilijkheden 
 

  
Koninklijk besluit van 26 juni 2020 nr. 
46 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 corona-
virus COVID-19 (II) tot ondersteuning 
van de werkgevers en de werknemers 

 

2020-06-26-KB2.pdf

 
  

2. 
 

 
Tijdelijke premie aan de gerechtigden op 
bepaalde sociale bijstandsuitkeringen van 
50 euro voor de maanden juli 2020 t.e.m. 
september 2021. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot maart 
2021 – Wet 20 december 2020 en tot juni 
2021 – Wet 2 april 2021)  

  
- Koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 
2020 tot uitvoering van artikel 5, §1, 
3° en 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), met het 
oog op het toekennen van een tijde-
lijke premie aan de gerechtigden op 
bepaalde sociale bijstandsuitkeringen 



27. 
 

 

 

2020-06-26-KB1.pdf

 
+ Erratum: 
 

2020-06-26-KB-erratu

m.pdf
 

 
- Titel 3, hoofdstuk 1 van de wet van 
18 juli 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 
 
 Verlenging tot september 2021.  
 

2021-07-18-Wet.pdf

 
  

3. 
 
Maatregelen m.b.t. verplichte verzekering 
geneeskundige verzorging en uitkeringen:  
 
- Er wordt geen rekening gehouden met de 
verschillende aanvullende uitkeringen die 
de persoon ten laste ontvangt als gevolg 
van de COVID-19-crisis bij de controle van 
de gezinssituatie van een arbeidsonge-
schikte gerechtigde. 
 
- Aanvullende financiële voordelen die 
door regio’s, gemeenschappen, provincies 
of gemeenten worden toegekend ten ge-
volge van de COVID-19-crisis en de aan-
vullende crisisuitkeringen voor arbeidson-
geschikte zelfstandigen worden niet in 

  
Koninklijk besluit van 12 november 
2020 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering 
van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994 
 

2020-11-12-KB.pdf

 



28. 
 

 

 

aanmerking genomen bij de toepassing 
van de accumulatieregeling dat van toe-
passing is wanneer een activiteit wordt uit-
geoefend met de toestemming van een 
medisch adviseur.  
 

  
4. 

 
Schadeloosstellingfonds voor de vrijwil-
ligers van COVID-19 slachtoffers  
 
 Geldig tot 01.01.2022. 
 
(Maatregel werd reeds verlengd tot 
31.03.2021 – Wet 20 december 2020)  

 

  
- Koninklijk besluit van 4 juni 2020 nr. 
22 tot oprichting voor een schade-
loosstellingfonds voor de vrijwilligers 
COVID-19 slachtoffers  
 

2020-06-04-KB3.pdf

 
 
+ wijziging bij koninklijk besluit van 26 
juni 2020 nr. 40 
 

2020-06-26-KB3.pdf

 
- Titel 6, hoofdstuk 1 van de wet van 
2 april 2021  houdende tijdelijke on-
dersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 
 
 Verlenging tot 01.01.2022. 
 

2021-04-02-wet.pdf

 
  

5. 
 
Maatregelen ter ondersteuning van werk-
nemers: 
 

  
Bijzondere-machtenbesluit van 24 
juni 2020 nr. 37 tot uitvoering van ar-
tikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 



29. 
 

 

 

-  Mogelijkheid om sectorale en onderne-
mings-cao’s te laten ondertekenen via 
een gekwalificeerde elektronische hand-
tekening  

 
-  Maatregelen opdat tewerkstelling bin-

nen non-profitsectoren die gefinancierd 
wordt via de sociale en fiscale Maribel 
niet in het gevaar komt door de tijdelijke 
vermindering aan bijdrages die de CO-
VID-19-crisis met zich meebrengt  

 
-  Nadere modaliteiten wat betreft de 

schorsing van een arbeidsovereen-
komst wegens tijdelijke overmacht ten 
gevolge van COVID-19 

 
-  Aanpassing uitvoering van het periodiek 

gezondheidstoezicht op werknemers tij-
dens de periode dat de dringende maat-
regelen om de verspreiding van het co-
ronavirus te beperken van toepassing 
zijn opdat de veiligheid en de gezond-
heid van de medewerkers van de interne 
en de externe diensten voor preventie 
en bescherming op het werk die instaan 
voor de uitvoering van het gezondheids-
toezicht en van de werknemers die dit 
gezondheidstoezicht moeten onder-
gaan, maximaal gewaarborgd wordt 

 

2020 die machtiging verleent aan de 
Koning om maatregelen te nemen in 
de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus COVID−19 (II) tot onder-
steuning van de werknemers 
 

2020-06-24-BMB.pdf

 

  
6.  

 
Steunmaatregelen op vlak van sociale ze-
kerheid en vrijwilligerswerk:  
 
- Verhoging quota gelegenheidswerk 
 
- Vrijstelling sociale bijdragen bijkomende 
vrijwillige overuren 
 

  
Koninklijk besluit van 28 december 
2020 tot aanpassing van diverse be-
palingen inzake sociale zekerheid en 
vrijwilligerswerk in het kader van de 
bestrijding van de sociaal-economi-
sche gevolgen van de coronavirus-
pandemie 
 



30. 
 

 

 

- Verlenging geldigheidsduur consumptie-
cheques 
 
- Verhoging plafond forfaitaire onkosten 
vrijwilligers 
 

2020-12-28-KB.pdf

 

 
7.  Eénmalige premie voor tijdelijke werklozen 

met een laag loon, tewerkgesteld in een 
sector waar de activiteiten op bevel van de 
overheid gestaakt moesten worden.  

 
KB van 28 maart 2021 betreffende het 
toekennen van een éénmalige premie 
voor tijdelijk werklozen met een laag 
loon, tewekrgesteld in een sector 
waar de activiteiten op bevel van de 
overheid moesten gestaakt worden 

2021-03-28-KB2.pdf

 

 
8. Toekenning van een doelgroepverminde-

ring aan bepaalde categorieën van werk-
gevers behorende tot de evenementen- en 
hotelsector 

 
Titel 5, hoofdstuk 6 en 8 van de wet 
van 2 april 2021 houdende tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen ten ge-
volge van de COVID-19-pandemie 

2021-04-02-wet.pdf

 

 
9. Toekenning van een vermindering van so-

cialezekerheidsbrijdragen aan bepaalde 
categorieën van werkgevers behorende 
tot de reissector 

 
Titel 5, hoofdstuk 7 van de wet van 2 
april 2021 houdende tijdelijke onder-
steuningsmaatregelen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie 

2021-04-02-wet.pdf

 



31. 
 

 

 

 

 
10. Maatregelen van de bestuurlijke politie tij-

dens een epidemische noodsituatie 
ADVIES 2.209 van 30.03.2021 

 

advies-2209.pdf

 

Wet van 14 augustus 2021 betref-
fende de maatregelen van bestuur-
lijke politie tijdens een epidemische 
noodsituatie 

2021-08-14-Wet.pdf

 


