
 

 
 

Overzicht sociale coronamaatregelen 
 
Hieronder vind je een overzicht van de sociale corona-maatregelen die momenteel van toepassing zijn (op 1/7/22) 
 

 

Welke 
maatregel 

Wat houdt maatregel in? Tijdstip Waar is meer info te vinden? 

Quarantaine-
verplichting 

Je moet in quarantaine: 
o zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve 

coronatest hebt afgelegd 
Wat moet je doen: 

o de quarantaine wordt opgeheven wanneer je een 
negatief resultaat krijgt na de test die je liet uitvoeren 
volgens de procedure van jouw situatie. 

 

 https://www.info-
coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/ 

Schorsing 
arbeids-
overeenkomst 
 

   

Tijdelijke 
werkloosheid 
overmacht 

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona met 
vereenvoudigde procedure is afgeschaft vanaf 1 juli 2022. 
Wat blijft van toepassing? 
 

De maatregel gold 
tot 30 juni 2022. 

KB van 22 december 2020 tot uitbreiding en 
verlenging van de maatregelen genomen op 
vlak van werkloosheid in het kader van de strijd 
tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19, BS 11 januari 2021. 



 

o werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op 
grond van werkgebrek wegens economische oorzaken 
worden toegelaten tot het recht 
op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende 
een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in 
loondienst te moeten bewijzen (net zoals dat voor de 
andere vormen van tijdelijke werkloosheid het geval 
is); 

o Tot 31.12.2022 is de werknemer vrijgesteld van het 
gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de 
werkgever die dus niet overhandigen aan de 
werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, 
ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. 

o Tot 31.12.2022 geldt er voor de regeling volledige 
schorsing een soepele invoering van de verplichte 
werkweek.  
De werkgever kan: 
na 4 weken volledige schorsing, een week 
werkhervatting invoeren 
na 8 weken volledige schorsing, twee weken 
werkhervatting invoeren 
na 12 weken volledige schorsing, drie weken 
werkhervatting invoeren. 

 

 
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-
werkloosheid-door-de-coronacrisis-en-de-
oorlog-oekraine-verlenging-van-de-
vereenvoudigde-procedure-tot-30062022 

Klein verlet  Je hebt het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van 
loon voor de tijd die nodig is om je kind te laten vaccineren 
inclusief de begeleiding ernaar toe. Dit recht kan slechts door 
één van de beide ouders worden uitgeoefend. De werkgever kan 
hiervan een bewijs vragen en moet vooraf verwittigd worden 
door de werknemer. Dit is tot op heden niet verlengd maar zou 
kunnen verlengd worden tot 31/12/2022 mochten de 
omstandigheden het vereisen. 

Werknemers 
kunnen van deze 
nieuwe regeling 
gebruik maken tot 
30 juni 2022 

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

Gelijkstelling 
vakantiegeld voor 
tijdelijk werklozen 

Werknemers (inclusief uitzendkrachten) die in de periode van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijke 
werkloosheid kenden wegens corona verliezen geen 
vakantierechten in 2021. De dagen tijdelijke werkloosheid 
worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van 
het aantal vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld. 

De gelijkstelling 
geldt voor de 
periode van 1 
januari 2021 tot 31 
december 2021, 
maar zal mogelijk 
worden verlengd. 

Programmawet van 27 december 2021, BS 31 
december 2021  
Koninklijk besluit van 7 december 2021 
houdende gelijkstelling van de dagen van 
arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht ten gevolge 
van de pandemie, veroorzaakt door het 
coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse 

https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Werkloosheidsuitkeringen
https://www.rva.be/nl/woordenlijst#Arbeidsdagen


 

Het betreft alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht: 

 ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het 

coronavirus, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2021, en 

 ten gevolge van de uitzonderlijke 

weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021, voor de 

periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021. 

 Voor interimmers specifiek is het ook niet meer 

noodzakelijk om de dag voordien verbonden te zijn 

geweest met een (interim)contract 
 

vakantie van de werknemers, voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 en ingevolge uitzonderlijke 
weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 
voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 
december 2021 (BS 21.12.2021) 

Afwijkingen op 
arbeidsrecht 

   

Pensioenen     

Cumul pensioen 
met tijdelijke 
werkloosheid en 
corona-
inkomsten 

Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in 
cruciale sectoren en essentiële diensten, mogen die inkomsten 
nog tot en met 30 juni 2022 cumuleren met hun pensioen. 
 
Ook tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en 
vervangingsinkomens – primaire ongeschiktheidsuitkering, 
invaliditeitsuitkering, overbruggingsrecht zelfstandigen – die 
wegens corona worden toegekend, mogen worden 
gecumuleerd met een rust- of overlevingspensioen. 

De maatregel geldt 
van 1 maart 2020 
tot 30 juni 2022, 
maar kan mogelijks 
worden verlengd 
voor de zorgsector, 
vaccinatiecentra of 
het onderwijs. 

Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke 
maatregelen in het kader van de COVID-19-
pandemie inzake pensioenen, aanvullende 
pensioenen en andere aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020. 
 
KB van 17 november 2020 tot uitvoering van 
artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 
houdende uitzonderlijke maatregelen in het 
kader van de COVID-19-pandemie inzake 
pensioenen, aanvullende pensioenen en 
andere aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid, BS 1 december 2020.  
 
https://www.sfpd.fgov.be/nl/gevolgen-corona 

Welzijn op het 
werk 

   



 

Mogelijkheid om 
bij koninklijk 
besluit bijzondere 
preventiemaatreg
elen te voorzien in 
geval van een 
epidemie of 
pandemie 

De epidemische noodtoestand houdt op 2 maand na 
bekendmaking van de wet die dit bepaalt in het BS. 
De facto is op 11 mei de epidemische noodtoestand 
opgehouden en zijn ook opgeheven: 

- het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de 
afkondiging van de instandhouding van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-
pandemie, bekrachtigd bij de wet van 11 februari 2022; 

- de wet van 11 februari 2022 tot bekrachtiging van het 
koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de 
afkondiging van de instandhouding van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-
pandemie. 

- Het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende 
de nodige maatregelen van bestuurlijke politie 
teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de 
afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende 
de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te 
beperken. 

 
Dit zorgt ervoor dat ook de nieuwe generieke gids en de 
specifieke en passende preventieve maatregelen die tijdens fase 
1 de "waakzaamheidsfase van toepassing zijn, niet langer 
moeten worden nageleefd. 
 
De standaardpreventiemaatregelen die de Codex inzake welzijn 
op het werk, voorschrijft zijn aldus opnieuw van toepassing. 
 

De opheffing geldt 
vanaf 11 mei 

11 MAART 2022. - Wet tot opheffing van de 
instandhouding van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus 
COVID-19-pandemie (1) 

 


