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evaluatie zich dan ook op.  

Zo blijkt dat het gebruik van gelijkaardige 

systemen van tijdelijke werkloosheid in onze 

buurlanden lager is, behalve in Frankrijk. In België 

gaat het om een percentage van ruim boven de 

20%. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van het 

systeem van tijdelijke werkloosheid dan tijdens de 

vorige recessie in 2008-2009. 

Is er voor dit significante verschil een verklaring?  

Kan dit erop wijzen dat er overmatig en soms dus 

ook onterecht gebruik gemaakt wordt van het 

systeem van tijdelijke werkloosheid?  

Werden er door de RVA reeds a posteriori 

controles uitgevoerd of werden ingediende 

klachten reeds onderzocht en over hoeveel 

gevallen gaat het dan?  

Voor velen is het systeem van tijdelijke 

werkloosheid een serieuze streep door de 

rekening, terwijl anderen nauwelijks minder 

ontvangen dan hun reguliere loon. Zo blijkt zelfs 

uit een studie van vier Gentse economen dat 

sommige tijdelijke werklozen een hoger inkomen 

ontvangen dan als ze voltijds werkten. Dezelfde 

studie kaart ook aan dat, terwijl dus bepaalde 

groepen overbeschermd worden, andere groepen 

geen recht hebben op een tijdelijke werkloosheid: 

werknemers met contracten van bepaalde termijn, 

uitzendkrachten die na de periode van overmacht 

niet meer bij dezelfde werkgever tewerkgesteld 

kunnen worden, werknemers van bedrijven die 

sluiten, werknemers op forfait en studenten. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het 

systeem van tijdelijke werkloosheid nog wat kan 

bijgeschaafd worden. “Deadweight loss" dient 

vermeden te worden het is dus bijgevolg niet de 

bedoeling dat er middelen zouden terechtkomen 

bij wie ze eigenlijk niet nodig heeft.  

Heeft de minister reeds concrete plannen 

klaarliggen om het systeem te optimaliseren om 

ondoelmatig gebruik tegen te gaan? 

 

Vorige week kondigde de minister van Werk de 

invoering van een coronaverlof aan zodat 

thuiswerkende ouders bijkomend een soort van 

ouderschapsverlof zouden kunnen opnemen 

tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De invoering 

van het coronaverlof zou een oplossing bieden 

voor de thuiswerkende ouders met schoolgaande 

kinderen om de combinatie werk, gezin en 

schoolwerk te ondersteunen.  

Graag had ik van de minister vernomen: 

Zal het coronaverlof reeds kunnen ingaan vanaf 1 

mei?  

Aan welke voorwaarde dient de aanvrager te 

voldoen?  

Zelfstandigen, pleegouders en ouders met 

kinderen met een handicap van ouder dan 21 jaar 

zouden geen recht hebben op het coronaverlof. 

Bent u van plan om dit te herbekijken? 

 

De voorzitter: Ik geef nu het woord aan mevrouw 

Dierick. 

 

02.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

voorzitter, sta me toe mee te delen dat mevrouw 

Dierick momenteel deelneemt aan een andere 

vergadering. Ik zal collega Dierick contacteren om 

te vernemen wat zij met haar vragen wilt doen. Ik 

veronderstel echter dat haar vragen mee 

opgenomen zijn in het voorbereid antwoord en de 

powerpointpresentatie van de minister, waardoor 

haar vragen voor een stuk ook schriftelijk 

beantwoord worden. 

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, u krijgt nu zelf het 

woord voor uw vragen. 

 

02.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

voorzitter, Mevrouw de Minister, 

 

In het kader van de Coronacrisis vragen veel 

bedrijven tijdelijke werkloosheid aan voor hun 

werknemers wegens een tekort aan werk of 

omwille van het feit dat men de social distance-

maatregelen niet kan naleven. Indien werknemers 

die op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden 

toch gedeeltelijk willen werken, dan kan dat op 

voorwaarde dat de gewerkte dagen door de 

werkgever doorgegeven worden zodat die dagen 

kunnen afgetrokken worden van de 

werkloosheidsuitkering. De controlekaart is 

immers tijdelijk buiten werking gesteld om de 

administratie vlotter te kunnen afhandelen. Toch 

gebeurt het dat werknemers toch aan het 

telewerken zijn terwijl ze op tijdelijke werkloosheid 

geplaatst zijn zonder dat deze dagen worden 

doorgegeven door de werkgever. 

 

In dat kader had ik de volgende vragen: 

 

- Is het voldoende duidelijk voor werkgevers dat er 

niet langer gewerkt wordt met de controlekaart 

maar dat zij deze gepresteerde dagen moeten 

doorgeven? Kunnen medewerkers op een 

flexibele manier ingezet worden? M.a.w. is het 

mogelijk dat men de werknemer gedurende enkele 

dagen per week inzet of moet men die steeds 

volledige weken inzetten? 

 

- Op welke manier wordt gecontroleerd of de 

gepresteerde dagen van de werknemers die op 

tijdelijke werkloosheid staan worden doorgegeven 

door de werkgever? Welke sancties staan op het 

niet doorgeven van gepresteerde dagen? 

 

Het coronavirus treft ons allemaal, maar raakt 
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vooral de kwetsbaarsten in onze samenleving. 

Daarom ben ik tevreden dat de regering is 

ingegaan op het voorstel dat er kwam om een 

speciale taskforce op te richten om maatregelen te 

nemen ten aanzien van de kwetsbaarsten in onze 

samenleving: mensen in armoede, daklozen, 

mensen met een beperking, ... Deze vraag kwan 

vanuit heel wat middenveldorganisaties, 

waaronder het BAPN, het Belgisch netwerk tegen 

armoede, en ook ik heb in deze commissie 

aangedrongen om die taskforce op te richten. 

Intussen is deze taskforce sociale 

hoogdringendheid al een paar keer 

bijeengekomen en zou ik graag een stand van 

zaken krijgen:  

 

- Hoe werkt deze Taskforce en hoe is die 

samengesteld. Naar verluidt, is die drieledig. Er is 

een consultatieve groep, sociale impact groep en 

er is de eigenlijke ministeriële groep met ministers 

van de federale regering en de regio's. Kan u 

verduidelijken wie in elk van deze groepen zit en 

welke opdrachten er voor elk van deze 3 is 

voorzien? Hoe is men tot die opdeling gekomen 

en hoe gebeurt de onderlinge afstemming en 

samenwerking? Wat wordt waar besproken en 

beslist?  

 

- In die consultatieve groep zitten niet zoveel echte 

middenveldorganisaties die de achterban 

vertegenwoordigen en dus vertrekken vanuit de 

leefwereld van de kwetsbaren. Is het daarom 

mogelijk om, eventueel ook ad-hoc, afhankelijk 

van het thema, nog extra mensen te betrekken uit 

het middenveld? Kan u ook voorzien in 

terugkoppeling naar de betrokken 

middenveldorganisaties?  

 

- Wat is het vergaderritme? Blijkbaar was het 

aanvankelijk de bedoeling om wekelijks te 

vergaderen met de colsultatieve groep, maar is de 

2de vergadering al verdaagd.  

 

- Welke voorstellen werden er al geformuleerd? 

Welke werden intussen ook al besproken in het 

ministeriële groep? En welke voorstellen kregen 

daar groen licht? En wanneer zullen die op het 

terrein gerealiseerd worden? Moeten er nog 

bijkomende stappen genomen worden?  

 

- Wat met de andere, valabele voorstellen 

waarvoor de tijd ontbrak om ze in de consultatieve 

groep te bespreken? Kunnen die nog rechtstreeks 

aan u en de andere betrokken ministers 

overgemaakt worden zodat bekeken kan worden 

of er opvolging aan kan gegeven worden?  

 

Op 23 mei formuleerde de Taskforce Sociale 

Kwetsbaarheid een aantal concrete voorstellen 

gericht op de meest kwetsbaren in onze 

samenleving die tijdens deze coronacrisis extra 

getroffen worden. Want de levensduurte is 

gestegen, mensen staan dus voor meer uitgaven, 

terwijl ze vaak minder inkomsten hebben doordat 

ze bv. in tijdelijke werkloosheid zitten. Maar ook en 

vooral voor mensen die anders ook al met een 

kleine uitkering moeten leven, komen deze extra 

uitgaven hard aan. Het gaat dan onder meer over 

mensen met een leefloon, een IGO 

(inkomensgarantie voor ouderen met een beperkt 

pensioen) , een ziekte- of invaliditeitsuitkering, een 

IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming vor 

personen met een handicap), … 

 

Daarom werd er door de consultatieve groep van 

deze taskforce voorgesteld om een speciale 

coronatoelage te voorzien voor deze mensen, een 

vraag die ik kan begrijpen en dus ook steun. Zij 

stellen voor om alle uitkeringsgerechtigden, een 

tijdelijke, coronagebonden, verhoging te geven 

van hun uitkering en dit rechtstreeks vanuit de 

overheid en dus automatisch. En indien dat niet 

zou kunnen, om welke reden dan ook, om dan via 

het OCMW te voorzien in extra financiële steun 

voor mensen die het zelf komen vragen. Dan gaat 

het dus niet alleen om leefloners, maar evengoed 

om mensen met een andere uitkering of mensen 

met een heel laag pensioen of te klein inkomen uit 

arbeid of (tijdelijke werkloosheid). 

 

1) Mijn vraag is dan ook of dit voorstel intussen al 

besproken en/ of beslist binnen de ministeriële 

groep van de taskforce? Zo ja? Wat is dan de 

stand van zaken? 

 

2) Heeft uzelf dit voorstel ondertussen kunnen 

bekijken en bent u het genegen? Zo ja, welke 

piste verkiest u? De automatische tijdelijke 

verhoging van de laagste uitkeringen of de extra 

financiele steun aan te vragen via het OCMW? 

Aan welke verhoging hadden u en uw bevoegde 

collega-ministers gedacht? Kan dat 5% zijn zoals 

sommigen hebben voorgesteld? Welke budgetten 

zijn daarvoor nodig? 

 

3) Heeft u eventueel zelf andere voorstellen die 

aan deze vraag zouden tegemoetkomen? 

 

Alvast dank voor uw antwoord. 

 

02.08  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw de voorzitter, 

mevrouw de minister, mijn eerste vraag, over de 

uitkeringen tijdelijke werkloosheid en de impact op 

de integratietegemoetkoming, handelt over 

personen met een handicap, maar ik heb 

begrepen dat de minister deze vraag ook zal 



 08/05/2020 CRIV 55 COM 173 

 

CHAMBRE-2E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2019 2020 KAMER-2E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

26 

 

02.20 Minister Nathalie Muylle: Wat de 

bevoegdheid werk betreft, zal ik een geïntegreerd 

antwoord geven, dat is opgebouwd rond een 

aantal thematische clusters, zoals tijdelijke 

werkloosheid, veilig aan het werk, coronaouder-

schapsverlof en andere specifieke aspecten. De 

vijf vragen over armoedebestrijding en personen 

met een handicap zal ik op het einde van mijn 

tussenkomst behandelen. Slides acht en negen 

gaan hier ook over. Mijn antwoord zal, net zoals 

vorige keer, ook gevolgd kunnen worden aan de 

hand van de tweetalige slides. 

 

Slide 1 betreft tijdelijke werkloosheid in het 

algemeen. Er waren verschillende vragen over 

misbruik van de heer Anseeuw, mevrouw Lanjri, 

mevrouw Vanrobaeys, de heer De Vuyst, 

mevrouw Thémont en mevrouw Moscufo. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat er misbruiken in 

verband met de toekenning en de betaling van de 

uitkering tijdelijke werkloosheid tijdens deze 

coronaperiode mogelijk zijn. Ik heb daarom beslist 

om ze te detecteren en er een halt aan toe te 

roepen. 

 

L'ONEM fait tout ce qui est en son pouvoir pour 

repérer et faire cesser les abus liés à l'octroi et au 

paiement des allocations de chômage temporaire 

pendant cette période de crise du coronavirus. 

 

In eerste instantie worden alle klachten nader 

onderzocht. Er wordt gestart met een 

administratieve controle waarbij de werkgever en 

of werknemer per mail of telefoon kunnen worden 

gecontacteerd en waarbij interne en externe 

databanken worden geconsulteerd met de 

bedoeling om meer informatie te verkrijgen en ook 

om nadien te kunnen beoordelen of er sprake van 

misbruik zou kunnen zijn. Als er aanwijzingen van 

fraude zijn, kan men ook een observatie of 

terreincontrole doen. De RVA doet immers 

opnieuw controles op het terrein met respect voor 

strikte veiligheidsprocedures voor inspecteurs en 

burgers. 

 

Enfin, l'abus lié au chômage temporaire lors de 

cette crise du coronavirus est également détecté 

notamment en croisant les bases de données. De 

cette manière, les dossiers de fraude potentiels 

sont repérés et font l'objet d'une enquête plus 

approfondie. 

 

De RVA heeft sedert 13 maart 115 klachten 

ontvangen betreffende ondernemingen die 

verdacht worden van fraude gelinkt aan de 

tijdelijke werkloosheidreglementering in corona-

tijden. Daarnaast heeft de RVA ook nog 

132 coronaklachten via SIOD ontvangen. Het 

betrof soms dezelfde klachten als de klachten die 

rechtstreeks via de RVA kwamen. 

 

L'ONEM agit également de manière préventive et 

informative tant pour le traitement du dossier en 

prenant contact avec les employeurs, les 

travailleurs et les secrétariats sociaux, que lors 

des contrôles sur le terrain. L'ONEM informe via 

son site internet chaque citoyen, entreprise ou 

organisation sur la possibilité d'introduire une 

plainte auprès du point de contact pour une 

concurrence déloyale, quand ils sont au courant 

d'une fraude, ou en cas de présomption grave de 

fraude. Ce point de contact propose également un 

formulaire temporaire pour les infractions aux 

mesures prises contre le coronavirus, y compris 

celles qui concernent le chômage temporaire. 

 

In deze crisisperiode kunnen we er rekening mee 

houden dat tijdelijke werkloosheid voor veel 

werkgevers en werknemers een onbekend 

gegeven was, waarmee ze voor het eerst in 

aanraking komen. Solidariteit is belangrijker dan 

ooit, maar vereist ook de afwezigheid van 

misbruik. Er zal streng worden opgetreden tegen 

wie bewust van de huidige situatie wil 

gebruikmaken en onrechtmatig voordeel wil 

verkrijgen waarop hij geen recht heeft. 

 

Tijdens de coronacrisis is het voor tijdelijke 

werkloosheid als gevolg van overmacht niet 

noodzakelijk dat het bedrijf volledig wordt 

gesloten. Sommige werknemers kunnen tijdelijk 

werkloos zijn en andere niet en werknemers 

kunnen ook dagen van werkloosheid en prestaties 

afwisselen. 

 

De elektronische aangifte sociaal risico, in 

vakjargon in het ASR5-scenario, die de werkgever 

elke maand voor zijn werknemer met tijdelijke 

werkloosheid moet doen, moet overeenstemmen 

met de werkelijke werksituatie van elke werk-

nemer. 

 

Als blijkt dat de werkgever zich niet houdt aan het 

elektronische ASR5-scenario, kan hij verschil-

lende soorten sancties oplopen. In de eerste 

plaats kan tijdelijke werkloosheid worden 

geweigerd en zal hij verplicht zijn om het loon aan 

zijn werknemers te betalen. 

 

Bovendien kan hij op grond van het Sociaal 

Strafwetboek strafrechtelijke sancties oplopen. De 

strafrechtelijke sancties zijn afhankelijk van de 

aard en de ernst van de inbreuk en kunnen 

oplopen tot een gevangenisstraf van zes maanden 
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tot drie jaar en/of een strafrechtelijke boete van 

maximaal 48.000 euro per werknemer die 

betrokken is bij de overtreding. 

 

Voorts kan ik meedelen dat de RVA 

kennisgenomen heeft van de problematiek van 

consultants tussen twee opdrachten in, dus 

consultanten op de bench, en die momenteel aan 

het onderzoeken is. Als blijkt dat de werkgever het 

systeem heeft misbruikt, kan hij dezelfde soort 

sancties oplopen als ik eerder vermeldde. 

 

Il est toutefois impossible de faire une estimation 

de l'organisation du travail et de la charge de 

travail qui est attribuée par l'employeur à chaque 

travailleur pendant les jours de télétravail. Il peut 

seulement être contrôlé s'il n'y a pas de prestation 

de travail prestée pendant les jours pendant 

lesquels le chômage temporaire est demandé. 

 

Indien wordt vastgesteld dat de werkgever de 

regels inzake tijdelijke werkloosheid heeft willen 

omzeilen, kan hij ook een sanctie krijgen zoals 

voorzien bij het Sociaal Strafwetboek.  

 

Dan zijn er ook heel wat vragen in verband met de 

overgangsmaatregelen, de overmacht, econo-

mische redenen, de reissector en de luchtvaart 

van de heer Anseeuw, mevrouw Samyn, mevrouw 

Dierick en mevrouw Houtmeyers.  

 

Vanaf 20 maart 2020 werd een soepele procedure 

ingevoerd voor de aangifte van tijdelijke 

werkloosheid als gevolg van het coronavirus, 

ongeacht of deze het gevolg was van een 

werkelijke overmachtsituatie, zoals een opgelegde 

quarantaine of sluiting, of eerder te wijten was aan 

een gebrek aan werk, zoals een daling van de 

vraag of een gebrekkige levering van grond-

stoffen.  

 

Daarom kon deze louter op basis van 

maandelijkse aangifte van sociaal ASR-risico door 

de werkgever bij de RVA aangegeven worden als 

overmacht. Deze werkwijze was noodzakelijk om 

de tijdige bepaling van de uitkeringen mogelijk te 

maken en heeft zijn nut bewezen. Het is inherent 

aan de minder strenge procedure, zonder 

voorafgaandelijke aangifte en mogelijkheid tot 

controle in functie van deze aangifte, dat deze in 

sommige gevallen meer risico op misbruiken 

inhoudt.  

 

Ik kan evenwel bevestigen dat de controlediensten 

van de RVA inmiddels fraudemechanismen in 

kaart hebben gebracht, onder meer op basis van 

kruising van databanken. A posteriori controles 

zullen worden uitgevoerd, waarbij ten onrechte 

ontvangen uitkeringen zullen worden terug-

gevorderd.  

 

De soepele procedure voor de aangifte van de 

tijdelijke werkloosheid geldt momenteel tot 30 juni 

2020. Ik heb de intentie aan de regering voor te 

stellen de regeling van tijdelijke werkloosheid 

corona te verlengen tot 31 augustus 2020. Heel 

wat werkgeversorganisaties vragen hierom omdat 

de gevolgen van het coronavirus op onze 

economische activiteit zeer groot zijn. Ook na 30 

juni 2020.  

 

Ook voor de getroffen werknemers is het van het 

grootste belang om hun inkomen maximaal te 

garanderen via een verlenging van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht corona.  

 

Je suis consciente du fait que le secteur des 

voyages et le secteur aérien ainsi que certains 

autres secteurs spécifiques, comme le secteur 

évènementiel, sont fortement touchés par l'impact 

du coronavirus. Mais il faudra effectivement 

encore attendre quelque temps avant que ces 

secteurs puissent reprendre pleinement leurs 

activités. 

 

Voor alle sectoren geldt dat ik op dit ogenblik, in 

samenspraak met mijn administraties, een 

overgangsregeling uitwerk, om van de soepele 

toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht over te gaan naar de gewone 

toepassingsregels van tijdelijke werkloosheid 

omwille van economische redenen. Dat behelst 

zowel de regeling voor arbeiders als de regeling 

voor bedienden. 

 

Uiteraard zal ik bij het uitwerken van de 

overgangsmaatregelen analyseren of het stelsel 

tijdelijke werkloosheid economische redenen 

voldoende beantwoordt aan de noden van de 

reissector, de luchtvaartsector en andere sectoren 

die zwaar zijn getroffen. 

 

Dit is nieuw. De principes van de 

overgangsregeling zijn de volgende. Zij vormen 

ook het voorstel dat ik zal doen. 

 

Ten eerste, de overgangsregeling treedt in voege 

wanneer het stelsel tijdelijke werkloosheid corona 

zal stoppen. De einddatum is op dit ogenblik, 

zoals aangegeven, nog vastgesteld op 30 juni 

2020. Die datum kan worden aangepast in functie 

van de evolutie van de economische situatie. 

 

Ten tweede, in de overgangsregeling zal het 

krediet van economische werkloosheid voor 

bedienden 2020 worden verhoogd. 
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