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A. Inleiding
I. De impact van COVID-19 op (internationale) contractuele relaties

Ontstaan van problemen en vragen bij de uitvoering van contracten
• Verschillende problemen ten gevolge van COVID-19
- Het niet langer kunnen / mogen leveren van goederen of diensten op het contractueel
overeengekomen tijdstip of de contractueel overeengekomen locatie;
- De vertraging bij de levering van goederen of diensten;
- Het niet kunnen / willen nakomen van een betalingsverplichting;
- …
• Verschillende vragen ten gevolge van COVID-19
- Mag een contractspartij afwijken van een contractueel overeengekomen verbintenis (o.m.
leveringsverplichting, betalingsverplichting …)?
- Welke juridische stappen kunnen worden ondernemen in geval van niet-nakoming van een
contractueel overeengekomen verbintenis door een contractspartij?
- …

• Centrale vraag: “Kan een contractspartij zich op overmacht beroepen?”
A. Inleiding
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B. Overmacht
I. De impact van COVID-19 op (internationale) contractuele relaties

a) Overmacht: case by case beoordeling
• Op heden: geen wettelijke definitie voor het begrip “overmacht”

• Case by case beoordeling
- Belang van een overmachtsclausule!

• Artikelen 1147-1148 BW: suppletief recht

A. Inleiding
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Overmacht: case by case beoordeling
• Artikel 1147 Burgerlijk Wetboek

“De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het betalen van
schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens
vertraging in de uitvoering, wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg is
van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er
zijnerzijds geen kwade trouw is.”
• Artikel 1148 Burgerlijk Wetboek

“Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of
toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was,
of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.”

A. Inleiding
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b) Stramien – Clausule
Kennisname
Toepasbaar
Aanvaarding
Ja

Interpretatie

Exhaustieve lijst, vw voor
kennisgeving …

CLAUSULE

Onvoorzienbaar
Ontoerekenbaar
Nee

Art. 1147-1148 BW;
in concreto
beoordeling

Onvermijdbaar
Onmogelijk

B. Overmacht
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Overmachtsclausule - Toepasbaar
• Belang en voordeel van Algemene Voorwaarden
-

Rechtszekerheid
Afbakening van de rechten en verplichtingen van contractspartijen (i.v.m. betaling, levering, overmacht …)
Aansprakelijkheidsbeperking (zie verder)
Rechtskeuzebeding (zie verder)

• Tegenstelbaarheid van Algemene Voorwaarden
- Mogelijkheid van kennisname en aanvaarding
- Kennisname: bestemmeling moet effectief kennis (kunnen) nemen van de Algemene Voorwaarden
(Cass. 20 april 2017)
- Aanvaarding: steeds aandringen op een uitdrukkelijke aanvaarding (bv. door ondertekening)
- Stilzwijgende aanvaarding is in principe mogelijk, maar opletten voor bewijsproblemen!
- Vóór contractsluiting (uiterlijk moment van aanvaarding van aanbod)

• Battle of forms
- Knock-out rule

B. Overmacht
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Overmachtsclausule - Interpretatie
• Bv. exhaustieve lijst met overmachtsituaties
- Staking, oorlog, lock-out, oproer, pandemie, epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen,
brand, wijziging van transporttarieven, import- en exportverboden, nationale of internationale
vervoersverboden, overheidsmaatregelen, stormen, explosies, natuurrampen, aardbevingen
en gebrek aan materiaal

• Bv. voorwaarden voor kennisgeving van overmachtsituatie
- Tijdspanne waarbinnen een contractspartij overmachtsituatie dient mee te delen;
- Verplichte verzending van mededeling per aangetekend schrijven;

B. Overmacht
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c) Stramien – Geen clausule
Kennisname
Toepasbaar
Aanvaarding
Ja

Interpretatie

Exhaustieve lijst, vw
voor kennisgeving …

CLAUSULE
Onvoorzienbaar
Ontoerekenbaar
Nee

Art. 1147-1148 BW;
in concreto
beoordeling

Onvermijdbaar
Onmogelijk

B. Overmacht
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Toepasselijk recht in geval van een internationaal contract
• Rechtskeuzebeding
- Wilsovereenstemming tussen de contractspartijen

• Bij gebreke aan rechtskeuze
- Rome I Verordening: overeenkomst tussen partijen uit EU-lidstaten
• Regel: recht van gewone verblijfplaats van de verkoper
• Uitzondering: overeenkomst heeft een nauwere band met recht van andere lidstaat
- WIPR: overeenkomst met of tussen partij(en) uit niet EU-lidstaten
• Rechtbank waar geschil aanhangig wordt gemaakt oordeelt over haar bevoegdheid
• In België: analoge toepassing van Rome I Verordening
- Weens Koopverdrag
• Overeenkomsten inzake koop roerende goederen tussen professionele handelaren uit
landen aangesloten bij het Verdrag
• Toepassing contractueel uit te sluiten
B. Overmacht
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Overmacht naar huidig Belgisch recht
• Artikelen 1147-1148 BW: suppletief recht

• Definitie van het begrip “overmacht” overeenkomstig de Belgische heersende rechtspraak:
“definitieve onmogelijkheid om een verbintenis uit te voeren door een buitengewone,
ontoerekenbare, onvermijdbare en onvoorzienbare situatie ná ontstaan van de
overeenkomst”
• Twee voorwaarden:
- Onmogelijk: effectieve onmogelijkheid om een bepaalde contractueel overeengekomen
verplichting uit te voeren of na te komen;
- Ontoerekenbaar: onmogelijkheid is het gevolg van een omstandigheid of gebeurtenis die niet
toerekenbaar (m.n. onvermijdbaar en onvoorzienbaar) is aan de schuldenaar van de
betreffende verplichting;

B. Overmacht
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Overmacht naar huidig Belgisch recht
• Steeds nagaan over welke contractueel overeengekomen verplichting het gaat
- Verbintenis om iets te doen (bv. levering van goederen of diensten)
- Betalingsverbintenis
- Nakoming van deze verbintenis zal zelden onmogelijk zijn
- Geen regeling voor het concept “financiële overmacht” (Cass. 28 juni 2018)
“Een schuldenaar is bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend
onmogelijk is geworden door overmacht. Financieel onvermogen, ook al is het het
gevolg van externe omstandigheden die voor de schuldenaar overmacht uitmaken,
heeft niet tot gevolg dat de schuldenaar van zijn betalingsverbintenis is bevrijd.”

B. Overmacht
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Voorbeeld – doorwerking supply chain
• COVID-19
• Overmachtsituatie

• De toeleverancier
• Overmacht in haar hoofde
• Kan contract niet nakomen vanwege een overheidsmaatregel of een probleem
met personeelstekort …

• De Belgische onderneming
• Overmacht in haar hoofde
• Kan contract met buitenlandse afnemer niet nakomen vanwege gebrek aan
levering door toeleverancier

B. Overmacht
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d) Gevolgen
• Principe: pacta sunt servanda

• Eenzijdige verbintenis
- Verbintenis dooft uit
- Geen uitvoeringsverplichting

• Wederkerige verbintenis
- In geval van een tijdelijke overmachtsituatie
- Tijdelijke opschorting van de wederzijdse verplichtingen tussen de contractspartijen
TENZIJ een opschorting leidt tot verlies van het nut van de overeenkomst
- In geval van een definitieve overmachtsituatie
- Volledige beëindiging van het contract
- Geen nakoming van de wederzijdse verplichtingen tussen de contractspartijen
- Geen vervangende schadevergoeding

• Geen contractbreuk / aansprakelijkheid
B. Overmacht
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e) Bewijs / Juridische stappen
• De bewijslast inzake de overmachtsituatie rust op in gebreke blijvende partij → nodige en nuttige
documenten verzamelen m.b.t. het directe verband tussen de contractuele verplichting en de
overmachtsituatie
• Gerechtelijke procedure teneinde de afdwinging van de nakoming van de contractuele verplichting
te bekomen (eventueel via een kort geding)
• Let op voor de gevolgen van uw (niet-)handelen voor uw contractuele relatie →
heronderhandeling overwegen

• Rechtsmisbruik / Goede trouw

B. Overmacht
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e) Bewijs / Juridische stappen
Sinds 31 januari 2021 is er geen wettelijk moratorium meer

• Moratorium impliceerde
- Geen beslag (wel op onroerend goed)
- Geen dagvaarding in faillissement, gerechtelijke ontbinding en/of gerechtelijke reorganisatie met overdracht
onder gerechtelijk gezag
- Geen verplichte aangifte van faillissement
- Verlenging betalingstermijnen reorganisatieplan
- Geen éénzijdige ontbinding overeenkomst wegens wanbetaling

• Enkel voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten en moeilijkheden als gevolg van COVID-19
maatregelen hebben
• Kan door rechtbank geheel of gedeeltelijk worden opgeheven

B. Overmacht
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C. Lessons learned
Tips & Tricks
Type here the title of the presentation

a) Invoegen van een overmachtsclausule
“Overmacht is de situatie waarbij een Partij een of meerdere contractuele verplichtingen (al dan niet tijdelijk) niet
kan nakomen als gevolg van een onvoorzienbare situatie die niet aan die Partij kan worden toegerekend.
Overmachtsituaties zijn onder meer (niet limitatieve opsomming): staking, oorlog, lock-out, oproer, pandemie,
epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, wijziging van transporttarieven, import- en exportverboden,
nationale of internationale vervoersverboden, overheidsmaatregelen, stormen, explosies, natuurrampen,
aardbevingen en gebrek aan materiaal.
In geval van een overmachtsituatie die door de in gebreke blijvende Partij binnen de 10 (tien) werkdagen na het
optreden van een dergelijke gebeurtenis schriftelijk, per aangetekend schrijven, aan de andere Partij wordt gemeld,
worden de verplichtingen van beide Partijen tijdelijk opgeschort totdat de overmachtsituatie is beëindigd.
Gedurende deze (opschortings-)periode zullen de Partijen alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van
de overmacht te beperken en te goeder trouw onderhandelen over de verdere uitvoering van de respectievelijke
verplichtingen van beide Partijen in het kader van de Overeenkomst.

C. Lessons learned – Tips & tricks
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a) Invoegen van een overmachtsclausule
Elke overmachtsituatie ontslaat de in gebreke blijvende Partij, wanneer deze zich op de overmachtsituatie beroept,
van haar aansprakelijkheid voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst op
voorwaarde dat de niet-nakoming het gevolg is van de overmachtsituatie.
Indien de overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) opeenvolgende kalenderdagen zou duren, kunnen beide Partijen
de Overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat enige compensatie of schadevergoeding aan
de andere Partij verschuldigd is.”

C. Lessons learned – Tips & tricks
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b) Invoegen van een overmachtsclausule – specifiek gericht op COVID-19
• Bepalingen inzake overmacht: van aanvullend recht - contractuele afwijkingen mogelijk
- Bv. minder strikte toepassing van de voorwaarde “onvoorzienbaarheid”
• Let op voor discussie!
- Alternatief: aangepaste leverings- en aansprakelijkheidsclausule (zie verder)

C. Lessons learned – Tips & tricks
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b) Invoegen van een overmachtsclausule – specifiek gericht op COVID-19
Elke overmachtsituatie ontslaat de in gebreke blijvende partij, die zich op de overmachtsituatie beroept, van haar
aansprakelijkheid vanwege de niet-nakoming van een contractuele verplichting.
Overmachtsituatie zijn onder meer (niet limitatieve opsomming): staking, oorlog, uitsluiting, oproer, pandemie
(COVID-19 uitdrukkelijk inbegrepen), epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, wijziging van
transporttarieven, overheidsmaatregelen, stormen, explosies, natuurrampen, aardbevingen en gebrek aan
materialen.
In geval van pandemie (uitdrukkelijk met inbegrip van COVID-19), epidemie en quarantainemaatregelen als
overmachtsituatie, wordt de voorwaarde van "onvoorzienbaarheid" zoals voorzien naar Belgisch recht
uitdrukkelijk uitgesloten. De in gebreke blijvende partij die zich op een dergelijke overmachtsituatie beroept,
hoeft het onvoorzienbare karakter van deze gebeurtenissen (pandemie (uitdrukkelijk met inbegrip van COVID19), epidemie en quarantainemaatregelen) niet te bewijzen.

C. Lessons learned – Tips & tricks
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b) Invoegen van een overmachtsclausule – specifiek gericht op COVID-19
In geval van een overmachtsituatie die door de in gebreke blijvende Partij binnen de 10 (tien) werkdagen na het
optreden van een dergelijke gebeurtenis schriftelijk, per aangetekend schrijven, aan de andere Partij wordt gemeld,
worden de verplichtingen van beide Partijen tijdelijk opgeschort totdat de overmachtsituatie is beëindigd.
Gedurende deze (opschortings-)periode zullen de Partijen alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van
de overmacht te beperken en te goeder trouw onderhandelen over de verdere uitvoering van de respectievelijke
verplichtingen van beide Partijen in het kader van de Overeenkomst.
Indien de overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) opeenvolgende kalenderdagen zou duren, kunnen beide Partijen
de Overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat enige compensatie of schadevergoeding aan
de andere Partij verschuldigd is.”

C. Lessons learned – Tips & tricks
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c) Invoegen van een clausule tot beperking van aansprakelijkheid
• Nieuwe B2B-wet
- Algemeen verbod op contractuele bedingen die kennelijk onevenwicht tussen
contractspartijen creëren (art. VI.91/3 WER)
- Geen aansprakelijkheidsbeperking voor opzet, zware fout en/of bedrog (art. VI.91/5 WER)
- Voorbeeld van een exoneratieclausule:
“De verkoper is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade voortvloeiend uit of
verband houdend met deze overeenkomst, waaronder begrepen verlies van winst of inkomen.
De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot het bedrag verschuldigd aan de koper
onder deze overeenkomst”

• Let op: geen uitholling van uw overeenkomst!

C. Lessons learned – Tips & tricks
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d) Invoegen van een clausule betreffende de leveringsverplichting
• Bv. verplichte onderhandelingspoging bij leveringsproblematiek om tot heronderhandelde
leveringsdatum te komen voor enige aansprakelijkheid
• Bv. enkel een indicatieve leveringstermijn met klant overeenkomen of, indien dit niet mogelijk is,
een zeer ruime leveringstermijn voorzien waarbij er voldoende ruimte is om eventuele problemen
op te vangen
• Let op redelijkheid!
- Artikel VI.83, 5° WER (B2C): de leveringstermijn van een product eenzijdig te bepalen of te wijzigen.
- Artikel VI.91/5, 1° WER (B2B): de onderneming niet het recht heeft om zonder geldige reden de prijs, de
kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

C. Lessons learned – Tips & tricks
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D. Imprevisie
I. De impact van COVID-19 op (internationale) contractuele relaties

a) Algemeen
• Buitenlands rechtsfiguur

• ≠ overmacht
• Op heden: geen wettelijke basis voorzien
• Onvoorzienbare situatie voor (minstens) één van de contractspartijen die het contractueel
evenwicht fundamenteel wijzigt
• Heronderhandelingsplicht!
• Let op geldigheid / tegenstelbaarheid van clausule

D. Imprevisie
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b) Voorbeeldclausule
• Fundamentele wijziging van contractueel evenwicht → ernstig onevenwicht
“Indien zich, buiten de controle van de Partijen om, (onvoorzienbare) omstandigheden voordoen die leiden
tot een grondige verstoring van het economisch evenwicht van de contractuele relaties ten opzichte van
de situatie die bestond op het moment van de ondertekening van de Overeenkomst, heeft elke Partij het
recht om de andere Partij per aangetekend schrijven te verzoeken om heronderhandelingen te voeren over
deze Overeenkomst. Dit dient uiterlijk binnen de zestig (60) kalenderdagen volgend op de inwerkingtreding
van deze wijziging te gebeuren. De Overeenkomst zal van toepassing blijven zolang
geen
schriftelijk
akkoord is bereikt tussen Partijen met betrekking tot de wijzigingen. Indien Partijen geen
overeenstemming hebben bereikt binnen de zestig (60) kalenderdagen volgend op het aangetekend
verzoek tot heronderhandeling, heeft elke Partij het recht om onmiddellijk, per aangetekend schrijven en
zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen.”

D. Imprevisie
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Imprevisie

Overmacht

Hardship

Omstandigheden maken
nakoming van verbintenis
onmogelijk

Omstandigheden
bemoeilijken of verzwaren
nakoming van verbintenis

In geval van blijvende
onmogelijkheid gaat
verbintenis (evenals de
overeenkomst) teniet

Bij gebrek aan akkoord
omtrent heronderhandeling
tussen partijen, kan
overeenkomst beëindigd
worden
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E. Wat brengt de toekomst?
I. De impact van COVID-19 op (internationale) contractuele relaties

a) Huidige situatie
• Op heden: geen wettelijke definitie voor overmacht en/of imprevisie
- Artikelen 1147-1148 BW: beperkte wettelijke regeling omtrent overmacht
- Geen wettelijk kader omtrent imprevisie
• In de toekomst: Boek 5 Burgerlijk Wetboek
- Wetsvoorstel van 24 februari 2021
- Nog niet in werking getreden

E. Wat brengt de toekomst?
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b) De lege ferenda
Art. 5.226. Overmacht
§ 1. Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn
verbintenis na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar
karakter van het beletsel tot nakoming.
De schuldenaar is bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is geworden door de
overmacht.
De nakoming van de verbintenis is opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid.
§ 2. Zodra de schuldenaar kennis heeft of behoort te hebben van een oorzaak van onmogelijkheid tot
nakoming, dient hij de schuldeiser hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen.
Komt de schuldenaar aan deze verplichting te kort, is hij gehouden tot het herstel van de schade die
hiervan het gevolg is.

E. Wat brengt de toekomst?
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b) De lege ferenda
Art. 5.100. Gevolgen voor het contract bij definitieve onmogelijkheid tot nakoming van
de verbintenis
Indien de onmogelijkheid tot nakoming van een hoofdverbintenis volledig en definitief is zonder dat zij
toerekenbaar is aan de schuldenaar, wordt het contract in zijn geheel van rechtswege ontbonden.
Indien de onmogelijkheid gedeeltelijk en definitief is, zonder aan de schuldenaar toerekenbaar te zijn,
beperkt de ontbinding zich tot het gedeelte van het contract dat aangetast is voor zover het contract
deelbaar is volgens de bedoeling van de partijen, gelet op de aard en de strekking ervan.
In eigendomsoverdragende contracten verloopt de risico-overdracht evenwel volgens de bepaling van
artikel 5.80.

Art. 5.101. Gevolgen in de tijd van de definitieve onmogelijkheid tot nakoming
De definitieve onmogelijkheid tot nakoming die niet toerekenbaar is aan de schuldenaar ontneemt het
contract zijn uitwerking vanaf de dag van die onmogelijkheid.
De prestaties vóór die dag zonder tegenprestatie geleverd, geven aanleiding tot restitutie onder de
voorwaarden bedoeld in de artikelen 5.115 tot 5.122.
E. Wat brengt de toekomst?
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b) De lege ferenda
Art. 5.102. Gevolgen voor het contract bij tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de
verbintenis
Indien de onmogelijkheid slechts tijdelijk is, zonder dat zij toerekenbaar is aan de schuldenaar, wordt de
nakoming van de correlatieve verbintenis van de medecontractant opgeschort.
Als het contract evenwel niet meer nuttig kan worden nagekomen op het einde van de
onmogelijkheid zijn artikelen 5.100 en 5.101 van overeenkomstige toepassing.

E. Wat brengt de toekomst?
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b) De lege ferenda
Art. 5.74. Verandering van omstandigheden
Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou de uitvoering ervan meer bezwarend geworden zijn ofwel doordat
de kostprijs van de uitvoering is gestegen, ofwel doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd.
De schuldenaar kan evenwel, aan de schuldeiser vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de
aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende vereisten is voldaan:
1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de
uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;
2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
3° die verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar;
4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen; en
5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten.
De partijen blijven hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen.
Bij afwijzing of van mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één
van de partijen, ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen
redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met
de verandering van omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag
voorafgaan aan de verandering van omstandigheden en volgens modaliteiten die de rechter vaststelt. De vordering wordt
ingesteld en behandeld zoals in kort geding.

E. Wat brengt de toekomst?
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II. Het verzekeren van de (financiële)
gevolgen en risico’s van Covid-19 en/of
een nieuwe epidemie
Tim Van Landeghem

A. Business interruption
II. Het verzekeren van de (financiële) gevolgen en risico’s van Covid-19
en/of een nieuwe epidemie

Algemeen
• Uitgangspunt is risico op vermindering van de activiteit van een onderneming of verlies
van inkomsten beperken
• Voorwaarde is directe fysieke schade en/of verlies aan verzekerde eigendom van een
onderneming
• Dekking in geval van een epidemie?
- Fysieke schade aan de eigendom?
- Aanvaarding contaminatie van de verzekerde eigendom (bv. vergaderzaal waar virus verspreid wordt via
airco, bureau waar een COVID-19 patiënt aan heeft gezeten…)?

- Uitbreiding naar gevolgen van een bevel van overheidswege: verhindering of verbod op toegang
van een bedrijfsgebouw?

A. Business interruption
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B. Beroepsaansprakelijkheid
II. Het verzekeren van de (financiële) gevolgen en risico’s van Covid-19 en/of een nieuwe epidemie

a) Algemeen
• Onderneming en/of bestuurder aansprakelijk in geval van besmetting binnen onderneming?
- In concreto beoordeling
- Nagaan of onderneming voldoende maatregelen heeft genomen om besmetting binnen de
onderneming te voorkomen
• Onderneming en/of bestuurder aansprakelijk in geval van niet-naleving (overheids)bevel?
- In veel gevallen is aansprakelijkheid niet verzekerd:
“Wij verzekeren u niet voor uw aansprakelijkheid die het gevolg is van een ernstige inbreuk op
voorzichtigheids- of veiligheidsnorm”

B. Beroepsaansprakelijkheid
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b) Instellen van een class action: een goed idee?
• Rechtsvordering tot collectief herstel – groepsvordering

• Gerechtelijke procedure, ingeleid door een groepsvertegenwoordiger, in naam van een groep
consumenten of kmo’s die elk ten persoonlijke titel schade hebben geleden als gevolg van een
gemeenschappelijke oorzaak (met name het onrechtmatig handelen van eenzelfde
verantwoordelijke entiteit)
• Doel is het bekomen van een schadevergoeding voor materiële, morele en/of fysieke schade,
ontstaan vanwege de schending van een contractuele verplichting, dan wel van specifieke
wetgeving

B. Beroepsaansprakelijkheid
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b) Instellen van een class action: een goed idee?
• Alle slachtoffers worden in een en dezelfde procedure vertegenwoordigd en genieten van dezelfde
uitkomst
- Goed en efficiënt drukkingsmiddel
- Individu (consument/kmo) wordt een stuk mondiger
- Meer vorderingen die anders nooit (individueel) voor rechter zouden worden gebracht,
vanwege bijvoorbeeld de beperkte inzet
- Omslachtige procedure met heel wat kosten
- Lange debatten
- Geen eenvoudig bewijs

• Geen class action tegen Belgische Overheid
- Nationale regelgeving: van toepassing jegens ondernemingen
- Individuele acties ondernemen

II. Het verzekeren van de (financiële) gevolgen en risico’s van Covid-19 en/of een
nieuwe epidemie
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III. De impact van COVID-19 op een
aantal arbeidsrechtelijke aspecten
Eveline Ankaert

Overzicht
1.

Hoe het werk organiseren?
I.

Telethuiswerk

II.

Tijdelijke werkloosheid – corona

III. Tijdelijke werkloosheid – economische redenen
IV. Werk anders organiseren
V. Flexibiliteitsclausules
2.

Met welke specifieke verplichtingen moet er rekening gehouden worden?
I.

Welzijn op het werk

II.

Vaccinatie

III. Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten
3.

Welke steun biedt de overheid?

De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

1.
Hoe het werk organiseren?
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

I. Telethuiswerk
• Art. 2 MB 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken (versie MB 23 juni 2021)
“§ 1. Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke
grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt
verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.”

• Dit geldt vanaf 27 juni 2021 tot en met (minstens) 30 september 2021. De volgende
evaluatie van de maatregelen vindt in principe plaats op 16 juli 2021.
“§ 2. De ondernemingen, verenigingen en diensten, zoals bedoeld in de eerste paragraaf nemen
tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing te
garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.”
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties
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I. Telethuiswerk

18 maart 2020 –
3 mei 2020
Verplicht in nietessentiële
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”
“In de mate van
het mogelijke” in
cruciale sectoren
en essentiële
diensten

4 mei 2020 –
8 juni 2020
Aanbevolen in
niet-essentiële
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”
“In de mate van
het mogelijke” in
cruciale sectoren
en essentiële
diensten

9 juni 2020 –
28 juli 2020
Aanbevolen in alle
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”

29 juli 2020 –
18 oktober 2020
Sterk aanbevolen
in alle
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”

De regel in alle
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”
Terugkeermoment
en kunnen
voorzien worden

Verplicht in alle
ondernemingen,
“tenzij onmogelijk
omwille van aard
van de functie of
continuïteit van de
bedrijfsvoering,
activiteiten of
dienstverlening”
Sinds 9 juni 2021:
terugkeermomenten
kunnen worden
voorzien

Verplicht = ruim 9m
18/3/2020-3/5/2020 = ± 1,5m
2/11/2020 – 26/06/2021 = bijna 8m
Niet verplicht = 6m
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19 oktober 2020 – 2 november 2020 –
26 juni 2021
1 november 2020
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27 juni 2021 - …

Sterk aanbevolen
in alle
ondernemingen
“indien functie zich
ertoe leent”

I. Telethuiswerk
- Attest of elk ander bewijsstuk → niet langer vereist sinds 27 juni 2021
- Door wie? Werkgever
- Voor wie? Persoonlijk, op naam
- Geldigheidsduur?
i. 1 dag, meerdere dagen, een bepaalde periode of zelfs voor onbepaalde duur tot de maatregelen
aflopen
ii. Let op: het attest moet van toepassing zijn op ogenblik dat persoon zich op werkplaats bevindt

- Inhoud?
i. Bevestiging noodzaak aanwezigheid op werkplaats
ii. Geen motivatie vereist
- Vorm? Attest of elk ander bewijsstuk
i. Kan dus digitaal (bv. op smartphone)
ii. Maar op voorwaarde dat het onmiddellijk kan worden getoond aan de bevoegde controlediensten
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties
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I. Telethuiswerk

Bron: SIOD Rapport COVID-19 – 1 maart 2021

I. Telethuiswerk
• Registratieplicht → niet meer van toepassing sinds 27 juni 2021
= elektronisch registratiesysteem voor alle werkgevers via RSZ tool
- Aangifte van totaal aantal werknemers per vestigingseenheid
- Aangifte aantal werknemers die niet kunnen telethuiswerken

- Maandelijkse registratieplicht vanaf april t.e.m. juni 2021
- Uiterlijk 6de kalenderdag van de maand in te dienen (laatste dateert van uiterlijk 6 juni 2021)
- Het heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand
- Uitzondering indien geen wijziging t.o.v. vorige maandelijkse registratie
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I. Telethuiswerk
• Quid kwalificatie – oorspronkelijk kader
STRUCTUREEL TELEWERK

OCCASIONEEL TELEWERK

HUISARBEID

Wettelijke basis

CAO nr. 85

Wet van 05.03.2017 (WWW)

Wet van 03.07.1978 (WAO)

Type

Regelmatige basis en niet incidenteel

Incidenteel en niet op regelmatige basis

Uitvoering van de AO thuis voor taken die
niet noodzakelijk op de bedrijfslocatie
kunnen

Kenmerken

•
•
•
•

• Gevallen van overmacht/persoonlijke
redenen
• Enkel indien functie zich ertoe leent
• Gemotiveerde weigering door WG is
mogelijk
• Gebruik van ICT-middelen

• Concrete modaliteiten vast te leggen in
de AO
• Maakt een essentiële
arbeidsvoorwaarde uit
• Geen noodzaak tot gebruik van ICTmiddelen

Overeenkomst

• Individuele schriftelijke overeenkomst
• Verplichte informatie
• Mogelijke sanctie

• Individuele overeenkomst
• Mogelijk additioneel kader

• Individuele schriftelijke overeenkomst
• Verplichte informatie
• Mogelijke sanctie

Duur

Onbepaald of bepaald

Bepaald

//AO

Onkostenvergoeding?

Werkgever moet verplicht tussenkomen in
bepaalde kosten

Eventuele tussenkomst mogelijk

Moet contractueel bepaald worden (als er
niets is voorzien: 10% van het loon)

Vrijwillig
Weigering (WG en WN) mogelijk
Omkeerbaar
Gebruik van ICT-middelen

De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

53

I. Telethuiswerk
• CAO n° 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis
- Van kracht tot en met 30 december 2021 → nieuw IPA akkoord binnen NAR in de maak
- Van toepassing op:
-

“het telewerk dat de overheidsinstanties verplicht gemaakt of aanbevolen hebben in het raam van de maatregelen om de opmars van het coronavirus
tegen te gaan”

-

“ondernemingen die op datum van 1 januari 2021 geen regeling hebben uitgewerkt zoals voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van
9 november 2005 inzake telewerk of occasioneel telewerk zoals voorzien door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk”

- Werkgevers moeten in een CAO, het arbeidsreglement, individuele akkoorden of een policy afspraken vaststellen (rekening houdend met
sociaal overleg) m.b.t.:
-

terbeschikkingstelling apparatuur en technische ondersteuning
vergoeding kosten bij gebruik eigen apparatuur
bijkomende verbindingskosten
uurroosters
(on)bereikbaarheid werknemers waarbij middelen om telethuiswerker te bereiken kunnen worden gepreciseerd;
regels voor controle op de te behalen resultaten
enz.

- Informatieverplichting over welzijnsbeleid dat specifiek in verband met het telewerk en met inachtneming van het sociaal overleg moet zijn
uitgewerkt
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I. Telethuiswerk – werkvloer post-corona ?
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II. Tijdelijke werkloosheid – Overmacht corona
Opnieuw vereenvoudigde procedure voor alle werkgevers
• van 1 oktober 2020 t.e.m. 30 september 2021
• voor alle gevallen van werkloosheid als gevolg van COVID-19
• volledige, dan wel gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Aanvraag (snelle procedure)
• Elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij werkloosheidsbureau RVA
• In het opmerkingenveld vermelden “coronavirus”

Verplichte sluiting = overmacht
• Ook indien sluiting gedeeltelijk (bv. enkel weekends) of voor gesloten gedeelte (restaurant hotel)
• Sluiting toeleverancier van verplicht gesloten onderneming: overmacht indien volledig onmogelijk te werken
• Vrijwillige sluiting: geen overmacht
- Eventueel TW wegens economische redenen
- Andere maatregelen inzake werkorganisatie of (on)betaalde afwezigheid
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II. Tijdelijke werkloosheid – Overmacht corona
Specifieke gevallen van overmacht
Geen grondstoffen meer ontvangen van leveranciers
• Grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten
• Quarantainemaatregel ten aanzien van individuele werknemer
- Tenzij ziekte – gewaarborgd loon
- Tenzij telethuiswerk - loon
•

•

Werknemer naar huis gestuurd door arbeidsarts wegens (vermoeden) besmetting
- Tenzij ziekte – gewaarborgd loon
- Tenzij telethuiswerk - loon

•

Werkgever is zelf besmet (= sluiting onderneming)

•

Sluiting van school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind
- Van 1 oktober 2020 t.e.m. 30 september 2021
- Vervanging van corona-ouderschapsverlof
- Attest van sluiting omwille van corona bezorgen aan werkgever

•

Minderjarig kind in quarantaine

De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

57

II. Tijdelijke werkloosheid – Overmacht corona
Inkomen werknemer
Uitkering tijdelijke werkloosheid
- 70 % van begrensd loon (2.754,76 EUR)
- Aanvraag bij vakbond of HVW
• Wettelijk supplement
- 5,63 EUR per dag
- Ten laste van RVA
- Verminderde bedrijfsvoorheffing van 15%
• Aanvullende vergoeding door WG
- Vrij van RSZ
• Arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan tijdelijke werkloosheid
- Gewaarborgd loon? Eerste schorsingsgrond primeert <-> Artikel 56 WAO (“dagen van gewone activiteit waarvoor hij
aanspraak had kunnen maken op loon”)
- Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen
•

Opzeggingstermijn
•

Opschorting opzeggingstermijn bij opzegging door werkgever gegeven voor of tijdens schorsing arbeidsovereenkomst wegens
tijdelijke werkloosheid overmacht corona
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III. Tijdelijke werkloosheid – Economische redenen
• Tijdelijke onmogelijkheid om te werken = overmacht
• Minder werk = economische redenen
Arbeiders: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22
• Het werkgebrek moet:
- te wijten zijn aan economische oorzaken die niet te wijten zijn aan een gebrekkige organisatie;
- een tijdelijk karakter hebben;
- onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever
Aard

Modaliteiten

Maximumduur

Volledig

0 arbeidsdagen

4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte
werkweek

Gedeelte (grote schorsing)

< 3 arbeidsdagen / week of
< 1 arbeidsweek / 2 weken (minstens 2 arbeidsdagen)

3 maanden + verplichte werkweek

Gedeelte (kleine
schorsing)

≥ 3 arbeidsdagen / week of
≥ 1 arbeidsweek / 2 weken

12 maanden (RVA)
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III. Tijdelijke werkloosheid – Economische
redenen
Arbeiders
• Eenvoudige procedure
- Kennisgeving arbeiders (7 dagen – flexibiliteit bij
plotse daling werkvolume)
- Kennisgeving RVA
- Mededeling OR of VA

- Overuren en inhaalrust verplicht opnemen vóór
tijdelijke werkloosheid wegens economische
redenen
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III. Tijdelijke werkloosheid – Economische redenen
Bedienden
• Voorwaarden: daling cliënteel, bestellingen, omzet of productie
- Een daling van minimum 10 % van de omzet (volgens de btw-aangifte), de productie of de bestellingen (laatste volledige kwartaal =
Q1/2021); of
- Tijdelijke werkloosheid van minstens 10 % van de arbeiders in de onderneming; of
- De onderneming is door de minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die, op
korte termijn, een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.
• Procedure
1. CAO (sector / onderneming) of ondernemingsplan
2. Erkenning minister van werk: aangetekende brief aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen FOD
WASO
3. Tegelijkertijd C106A aan het RVA-kantoor van de exploitatiezetel (het formulier C106A kan al vóór de erkenning als onderneming in
moeilijkheden bij de RVA worden ingediend op voorwaarde dat een kopie van de erkenningsbrief wordt overgemaakt aan de RVA zodra men
de erkenning heeft ontvangen)
4. E-mail aan het bevoegde RVA-kantoor
5. Eventueel, in afwachting van erkenning onderneming in moeilijkheden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen
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III. Tijdelijke werkloosheid – Economische
redenen
• Inkomen werknemer
- Uitkering tijdelijke werkloosheid
- 70 % van begrensd loon (2.754,76 EUR)
- Aanvraag bij vakbond of HVW
- Maandelijks controleformulier C 3.2.A
- Wettelijk supplement
- Arbeiders (2 EUR of sector) vs bedienden (arbeiders of 5 EUR)
- Sectoraal Fonds neemt mogelijk betaling over
- Aanvullende vergoeding door WG
- Vrij van RSZ

- Arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan tijdelijke werkloosheid
- Gewaarborgd loon? Eerste schorsingsgrond primeert <-> Artikel 56
WAO (“dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had
kunnen maken op loon”)
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IV. Werk anders organiseren
• Opnemen individuele vakantie

WETTELIJKE
VAKANTIEDAGEN

Weinig marge

•
•
•

Onderling akkoord vereist, ook bij annulering van reeds gevraagde vakantie
Bepaalde wettelijke minimumgaranties (bv. 2 weken aaneensluitend tussen
juni-september)
Op te nemen voor 31 december, wel beperkte overdracht “gedoogd” door
Toezicht Sociale Wetten

EXTRALEGALE
VAKANTIEDAGEN

Iets meer marge

•
•

INHAALRUST (bv.
ADV-dagen)

Weinig marge

Klassiek verplicht op te nemen in bepaalde referteperiode (check CAO of
arbeidsreglement, meestal 1 jaar)
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IV. Werk anders organiseren
• Arbeidstijd verminderen

OPTIES

WAT?

HOE INVOEREN?

MODALITEITEN

Deeltijdse arbeid

Individueel arbeidsduur
verminderen

Akkoord met werknemer –
bijlage arbeids-overeenkomst
met aangepaste
arbeidsregeling en uurrooster

Deeltijds loon

Aanvraag door werknemer

Voorwaarden en modaliteiten
van bestaande systemen
blijven van toepassing

Optimaal gebruik bestaande
stelsel van tijdskrediet,
thematische verloven…

Bestaande systemen van
loopbaan-vermindering
maximal benutten
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Geen incentive van overheid

IV. Werk anders organiseren
• Arbeidstijd verminderen

OPTIES

WAT?

HOE INVOEREN?

MODALITEITEN

Collectieve
arbeidsduurvermindering

Collectief
arbeidsduur
verminderen

Afhankelijk van rechtsbron
(wijziging arbeidsreglement of
ondernemings-cao of arbeidsovereenkomst) – sociaal overleg
noodzakelijk

(on)bepaalde tijd
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In ruil voor werkzekerheid of financiële incentive
Mogelijks te combineren met tijdelijke
doelgroepvermindering (bij vermindering voor
onbepaalde duur met minstens 1u/w en/of
invoering 4-dagenweek) van 400 EUR per voltijdse
WN per kwartaal (of 1000 EUR bij combinatie
arbeidsduurvermindering en invoering 4dagenweek)

IV. Werk anders organiseren
• Organisatie extra werk
OPTIES

WAT?

HOE INVOEREN?

GRENZEN

MODALITEITEN

Klassiek system kleine
flexibiliteit (art. 20bis
Arbeidswet)

Organisatie arbeid volgens
dal- en piekperiodes

Arbeidsreglement of
CAO

Max. 2u/dag (max. 9u) en
5u/week (max. 45u)
boven normale
uurrooster

Geen overloon of
inhaalrust

Max. 12u/dag en geen
weekgrens

Wel overloon, geen
inhaalrust

Grote flexibiliteit (nieuwe
arbeidsregelingen)

Biedt meer flexibiliteit dan
kleine flexibiliteit, maar wel
complexere en langere
procedure om in te voeren,
dus enkel te overwegen als
oplossing met lang
perspectief
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Soms bijkomende premie
indien overeengekomen

IV. Werk anders organiseren
• Organisatie extra werk
OPTIES

WAT?

HOE INVOEREN?

GRENZEN

MODALITEITEN

Vrijwillige overuren

Mogelijkheid om 120u extra te presteren bovenop normale
uurrooster zonder motivering

Schriftelijk
akkoord met WN

Max. 11u/dag
en 50u/week

Wel overloon, geen
inhaalrust

Arbeid om het hoofd
te bieden aan een
voorgekomen of
dreigend ongeval (art.
26 Arbeidswet)

Mogelijkheid om overuren te presteren (ook op zondag en
tijdens nacht)

Geen
voorafgaande
formaliteiten

Geen dag- of
weekgrens

Geen inhaalrust, maar
wel extra uren betalen

FOD WASO interpreteert ruim:
1.
Arbeid noodzakelijk om besmetting met COVID-19 te
behandelen/voorkomen
2.
Basis voor extra werk in sectoren die geneeskundig,
profylactische of hygiënische verzorging verlenen
3.
Buiten deze sectoren: voor zover noodzakelijk om gevolg
te kunnen geven aan maatregelen die door de overheid
wrden getroffen (bv. maken van testkits, mondmaskers,
uitvoeren testen, ontsmettingen, kuiswerkzaamheden…)
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Eventueel overloon (bij
overschrijding 9u/dag
of 40u/week)

V. Flexibiliteitsclausules
• Flexibiliteit inzake functie
“De aard van de activiteiten van de Werkgever vereist de grootste flexibiliteit. In functie van de noodwendigheden van de
Onderneming, kan de Werkgever de Werknemer belasten met andere taken of verantwoordelijkheden die overeenstemmen met
diens bekwaamheden en genoten opleiding, zonder dat zij aanleiding geven tot een vermindering van het loon van de
Werknemer. De Werknemer verklaart zich hiermee akkoord.”

• Flexibiliteit inzake arbeidsplaats
“De plaats van tewerkstelling is geen essentiële arbeidsvoorwaarde. De Werkgever kan in functie van de noodwendigheden van
de Onderneming de Werknemer tijdelijk, dan wel definitief op een andere plaats in België tewerkstellen.”
“De Werknemer aanvaardt binnen- en buitenlandse reizen te ondernemen op vraag van de Werkgever en voor wat betreft de
uitvoering van zijn opdrachten. De Werknemer stemt er mee in om te worden tewerkgesteld in elk land waar de Werkgever actief
is. In dat geval zal hem een loonpakket worden aangeboden, aangepast aan de levensstandaard en de praktijken van het land
waar hij zal worden tewerkgesteld.” (voor internationale functies)
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2.
Met welke specifieke
verplichtingen moet er rekening
gehouden worden?
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

I. Welzijn op het werk
Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan
•

Versie 4 – 12 mei 2021

•

Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard
-

-

Bv. belang toegankelijke informatie, duidelijke en schriftelijke instructies, opleiding (ook aan derden)
Bv. vraag extra aandacht voor kwetsbare werknemers (bv. jongeren, stagiairs, personen met een beperking, long- en hartproblemen, etc.);
Bv. basisregels inzake quarantaine en isolatie;
Bv. oproep om permanent ruimtes te ventileren;
Bv. situatie waarbij werknemer ziek wordt tijdens het werk

•

Ook sectorgidsen (website FOD WASO)

•

Sanctie bij niet-naleving reglementering inzake COVID-19
-

•

strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR; of
administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR.
Vermenigvuldiging met aantal betrokken werknemers

Meer algemeen: sanctie bij niet-naleving welzijnswetgeving
-

strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 EUR; of
administratieve geldboete van 400 tot 4.000 EUR.
Indien gezondheidsschade of arbeidsongeval voor een werknemer:
- gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/or een strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 EUR; of
- administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 EUR
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I. Welzijn op het werk
• Tijdelijke bijkomende bevoegdheden arbeidsarts
Welke taken?

Gevolgen voor
gezondheidstoezicht?

Gevolgen voor WG en WN?

Sancties bij niet-naleving?

•

Ev. tijdelijke
opschorting van
bepaalde andere
verplichtingen

•

•

•
•
•

Opsporen hoogrisicocontacten in
onderneming
Verstrekken van
quarantaine-attesten aan
werknemers
Doorverwijzen
werknemers voor
afname COVID-19-test
Zelf COVID-19-test
afnemen

•
Bv. periodiek
gezondheidstoezicht,
re-integratiebeoordelingen, enz.

•

•

Volledige medewerking
verlenen aan arbeidsarts
+ verschaffen van alle
nodige informatie
Gevolg geven aan door
arbeidsarts voorgestelde
maatregelen
Nagaan of eerder
genomen
preventiemaatregelen en
risicoanalyse aangepast
moeten worden
Rekening houden met
eventuele aanpassingen
in gezondheidstoezicht

Inbreuk op
welzijnsreglementering
(niveau 3 of 4)
-

-
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strafrechtelijke geldboete
van 800 tot 8.000 EUR; of
administratieve geldboete
van 400 tot 4.000 EUR.
Indien gezondheidsschade
werknemer
gevangenisstraf van 6
maanden tot 3 jaar; en/of
strafrechtelijke geldboete
van 4.800 tot 48.000 EUR;
of
administratieve geldboete
van 2.400 tot 24.000 EUR.

Tarifering arbeidsarts?
•

Kleinere ondernemingen
C- en D
In principe vallen de
taken onder forfaitaire
minimumbijdrage

•

Grotere ondernemingen
A, B en C+
Preventie-eenheden
kunnen gebruikt worden
voor deze taken

Maar: bijkomende facturatie
voor afnemen COVID-19-test

I. Welzijn op het werk
• Ter beschikking stellen van zelftesten
Binnen de arbeidsrelatie

• Binnen het kader van KB 5 januari 2021
• Aankoop door de arbeidsarts
• Inzetbaarheid binnen kader van clusterbeheer of
daarbuiten voor door de arbeidsarts bepaalde categorieën
van werknemers
• De arbeidsarts moet de werknemers de nodige opleiding
en informatie verstrekken m.b.t. het correct gebruik van de
zelftest
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Buiten de arbeidsrelatie

•
•
•
•

Binnen het kader van KB 11 mei 2021
Aankoop door ondernemingen en instellingen
Vrijblijvend ter beschikking te stellen aan werknemers
Verkoop van zelftests aan particulieren en aan
ondernemingen en instellingen mogelijk
• De werkgever moet de werknemers de nodige instructies
verstrekken omtrent het gebruik van de zelftest en de
gevolgen die moeten worden gegeven aan een positief
testresultaat
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I. Welzijn op het werk
• Kan de werkgever tewerkstelling afhankelijk maken van een
positief medisch attest?
- Neen
• Kan de werkgever werknemers aan een medische test
onderwerpen (bv. temperatuurmeting, COVID-19-test)?
- Specifieke gevallen (bv. terugkeer uit risicogebied)
- Arbeidsarts
- Waarborgen voor GDPR / privacy
- Bij indicaties ziekte: werknemer verplichten thuis te
blijven

De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties
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II. Vaccinatie
• Kan de werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren
tegen COVID-19?
- Neen
• Kan de werkgever werknemers toegang tot onderneming ontzeggen
als zij niet gevaccineerd zijn?
- Wettelijke verplichting: maatregelen nemen ter bevordering
welzijn werknemers
- Discriminatie?
- Privacy?
• Kan de werkgever de toekenning van een CAO 90-bonus koppelen
aan het bereiken van een bepaald percentage aan gevaccineerde
werknemers?
- Neen
- Privacy
- Vaccinatiegraad heeft niets te maken met collectieve resultaten
van onderneming
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties
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II. Vaccinatie
• Recht op betaald vaccinatieverlof voor
werknemers
- Wet 28 maart 2021
- Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is
voor vaccinatie
- verplaatsing van en naar vaccinatiecentrum; en
- vaccinatie zelf

- Zo spoedig mogelijk werkgever verwittigen
- Bewijs voorleggen op verzoek werkgever
- Enkel registreren als klein verlet
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III. Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten
Verplichtingen WN/zelfst.

Verplichtingen WG/gebruiker

Uitzonderingen

Passagier Lokalisatie Formulier

Nagaan of Passagier Lokalisatie
Formulier werd ingevuld

Grensarbeiders

Negatief testresultaat (indien langer
dan 48u in België)

Bijhouden van geactualiseerd register:
• Identificatiegegevens van WN/zelfst
• Verblijfplaats WN/zelfst. in België
• Telefoonnummer waarop WN/zelfst.
gecontacteerd kan worden
• Indien van toepassing, aanduiding
van de personen met wie WN/zelfst.
samenwerkt

Verblijf in België korter dan 48u

Naleven test- en
quarantainemaatregelen
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3.
Welke steun biedt de
overheid?
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties

I. Steunmaatregelen
WERKGEVER

WERKNEMER

CRUCIALE SECTOREN

Afbetalingsplan belastingen

Uitzonderlijke maatregelen inzake wettelijke pensioenen in
het kader van de COVID-19-pandemie
• Neutralisatie tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor:
- Pensioen
- Opbouw tweede pijler

Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220u
•
zorg, cruciale sectoren en essentiële diensten
•
Q1, Q2 en Q3 2021

Vermindering patronale
bijdrage voor werknemers
in de evenementensector,
reissector en hotelsector

Studentenarbeid in Q3 telt niet mee voor contingent van
475 uren

Gemakkelijkere tijdelijke detachering naar andere werkgever
• zorg en onderwijs

Vrijstelling FAV-heffingen
in de horecasector

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking
(tijdelijke stopzetting voor werk bij eigen werkgever)

Arbeid door tijdelijk werklozen met behoud van 75% van hun
uitkering
• land- en tuinbouw, zorgsector en onderwijs

Doelgroepvermindering
van socialezekerheidsbijdragen in het kader van
de relance (bij verhoging
tewerkstellingsvolume)

Opeenvolgende contracten bepaalde duur (minstens 7 dagen)
voor tijdelijk werklozen
• zorg en onderwijs

Vermindering bijdrage
jaarlijkse vakantie
horecasector
De impact van COVID-19 op contractuele en arbeidsrechtelijke relaties
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Heeft u vragen?
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