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Samenvatting 

De sociale partners hebben op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad aanvullende 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 afgesloten tot vaststelling van een regime van tijdelijke 

werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden1 bij gebrek aan werk als gevolg van 

de coronacrisis. 

Deze cao biedt een juridisch kader zodat ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis 

zelfs zonder sectorale regeling toch een beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor 

hun bedienden, en dat eenvoudiger en sneller, te weten zonder de noodzaak een 

ondernemingscao te sluiten of ondernemingsplan op te stellen.  

De tekst van cao nr. 147 van 18 maart 2020 is te vinden op de website van de NAR. 
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1 Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden wordt hierna ‘economische 

werkloosheid’ genoemd. 

http://www.vbo-feb.be/
http://www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-147-%2818.03.2020%29.pdf
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1 Inleiding 

De Belgische bedrijven bevinden zich sinds begin maart 2020 in een uitzonderlijke situatie. Het 

komt erop aan bedrijfsfaillissementen en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tegelijkertijd moeten de betrokken werknemers van de werkloosheidsverzekering een 

vervangingsinkomen krijgen.2 Daarom hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde 

organisaties de aanvullende cao nr. 147 gesloten inzake economische werkloosheid voor 

bedienden. Tijdelijke werkloosheid, in het bijzonder die om economische reden, heeft in het 

verleden al bewezen een adequaat middel te zijn om onze arbeidsmarkt en economie door 

crisissen te loodsen. 

Zowel feitelijke, door het coronavirus veroorzaakte, situaties, als de dwingende maatregelen 

van volksgezondheid veroorzaakten veel verwarring op het terrein, bijvoorbeeld om te weten of 

het nu om tijdelijke werkloosheid door overmacht dan wel om economische werkloosheid gaat. 

Om de chaotische situatie op het terrein en binnen de RVA het hoofd te bieden besloot de 

regering op 20 maart tot de versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht. 

De RVA raadt dan ook in zijn Infoblad E1 ‘Tijdelijke werkloosheid - Covid 19 (coronavirus)’3 aan 

om in geval van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht aan te vragen maar het is de ondernemingen desgewenst onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan een beroep te doen op economische werkloosheid. 

In dat geval kunnen ook de ondernemingen in moeilijkheden, die voor hun bedienden geen 

systeem van gehele of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

hebben en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid omwille van economische oorzaken kennen, 

dankzij cao nr. 147 toch gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid voor 

bedienden. 

In het bijzonder de mogelijkheid waarbij een aanvraag wordt gedaan bij de Minister van Werk om 

erkend te worden als onderneming in moeilijkheden4 leek een uitweg te bieden bij impact door 

de coronacrisis. De onderneming baseert zich in dit geval op onvoorzienbare omstandigheden die 

op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen 

tot gevolg hebben. Het bewijs van de substantiële daling moet worden geleverd door middel van 

btw-aangiftes of door andere bewijskrachtige documenten. De onderneming moet het bewijs 

leveren van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de aanzienlijke 

daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen. 

 

2 Belangrijk daarbij is wel dat er geen werkloosheidsval wordt gecreëerd.  

3 Update van 21 maart 2020: “Als de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus vraagt u 

best tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan. Als u toch een beroep wil doen op tijdelijke 
werkloosheid wegens economische redenen, vindt u meer informatie over de procedure en de 
formaliteiten in deze infobladen E22, E23, E 54 en E 55.” 

4 Artikel 77/1, §4, 4°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten (WAO) 

 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
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Op de website van de FOD Waso5 verscheen op 24 maart echter de boodschap dat “vanaf 13 

maart 2020 de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel wordt toegepast door de 

RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, kunnen 

beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voorlopig geldt deze 

soepele regeling tot en met 5 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, 

indien de maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt. Er dient dus geen 

aanvraag tot ministeriële erkenning als onderneming in moeilijkheden nog te worden 

ingediend bij de FOD Waso. Zolang deze ruime toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht van kracht is, zal de FOD Werkgelegenheid dergelijke ministeriële 

erkenningsaanvragen niet in overweging nemen. Dit geldt ook voor de dossiers die na 13 maart 

werden ingediend. Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan 

de werkgever nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van 

economische oorzaken.” 

De administratie van de FOD Waso verduidelijkte aan het VBO “dat in het kader van tijdelijke 

werkloosheid voor economische redenen het volgende evenwel mogelijk zal blijven: 

• De erkenning door de minister, voor zover het een andere onvoorziene omstandigheid 
betreft dan de Coronacrisis (blijft theoretisch dus mogelijk). 

• Een dossier indienen op basis van de criteria van minimum 10% omzet- of productiedaling 
of een daling van minimum 10% van de bestellingen in vergelijking met referentiejaar 
2018-2019.” Opgelet: het referentiejaar 2008 zal worden geschrapt via de Brexit-wet van 
6 maart.6 

 
Dit zorgt ervoor dat in een eerste periode er wellicht minder gebruik zal worden gemaakt van 

‘economische werkloosheid’. De recent afgesloten cao nr. 147 zal dus pas ten volle zijn rol zal 

spelen na die coronacrisisperiode. Niettemin nu al een eerste toelichting in deze circulaire. 

 

2 Op wie is deze aanvullende cao van toepassing? 

Deze aanvullende cao is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

bedienden7 en op hun werkgevers.  

Deze werkgevers zijn ondernemingen in moeilijkheden8 in de privésector die: 

• onder paritaire comités vallen zonder cao tot instelling van economische werkloosheid 

voor hun bedienden; 

 

5 Website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-
arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11  

6 Gepubliceerd in het B.S. van 25 maart 2020. 

7 En ook op werknemers in een programma alternerend leren. 

8 Zoals omschreven in artikel 77/1, §4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten 

(WAO), deze circulaire komt daar verder op terug in 3. 

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11
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• zelf geen cao of ondernemingsplan, goedgekeurd door de Commissie 

‘Ondernemingsplannen’ van de FOD Waso, hebben voor economische werkloosheid voor 

hun bedienden. 

 

Juridisch gezien is een ‘sectorale cao’ vereist. De cao van de Nationale arbeidsraad speelt hier op 

een aanvullende wijze de rol van een sectorale cao. Op die manier is er  geen juridisch vacuüm. 

Alle sectoren zijn nu gedekt, hetzij via hun sectorale cao, hetzij via cao nr. 147. Er is bijgevolg 

geen nood aan nieuwe sectorale cao’s ter zake. Evenmin is er de noodzaak een ondernemingscao 

te sluiten of ondernemingsplan op te stellen. 

Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de reeds bestaande sectorale cao’s, ondernemingscao’s 

en door de Commissie ‘Ondernemingsplannen’ goedgekeurde ondernemingsplannen tot 

vaststelling van een dergelijke regeling van economische werkloosheid voor bedienden. Die 

overeenkomsten kunnen onverminderd blijven bestaan.  

De ondernemingen die een ondernemingsplan hebben ingediend maar dat nog niet is goedgekeurd 

door de Commissie ‘Ondernemingsplannen’ vallen tevens onder het toepassingsgebied van de 

aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

3 Ondernemingen in moeilijkheden 

Om gebruik te maken van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden moet het gaan 

om een onderneming ‘in moeilijkheden’9. 

Er zijn vier mogelijke situaties10: 

1. Een substantiële daling van minimum 10% van de omzet of de productie. 

2. De onderneming die een bepaald aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische 

redenen voor arbeiders kent. 

3. Een substantiële daling van de bestellingen van minimum 10%. 

4. De onderneming die door de minister van Werk wordt erkend als onderneming in 

moeilijkheden. 

Hoger stelden we reeds dat de FOD Waso “in de periode van ruime toepassing van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht (dus minstens tot 5 april) geen erkenningsaanvragen meer in 

overweging gaat nemen” (4de criterium). Dit geldt ook voor de dossiers die na 13 maart werden 

ingediend. De FOD Waso laat een opening voor economische werkloosheid open met name “indien 

de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus”.  

Blijven voor de FOD Waso in die eerste periode evenwel mogelijk: de erkenning door de Minister 

voor zover het een andere onvoorziene omstandigheid betreft dan de coronacrisis, alsook een 

 

9 Zoals omschreven in artikel 77/1, §4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten 

(WAO). 

10 Art. 77/1, §4, 1°-4°, WAO. 
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dossier indienen op basis van de criteria van minimum 10% omzet- of productiedaling of een daling 

van minimum 10% van de bestellingen in vergelijking met referentiejaar 2018-2019. 

 

4 Kennisgeving binnen de onderneming11 

Voor de invoering van de economische werkloosheid moet de onderneming: 

• ten minste veertien dagen voordien een formulier ter kennis geven aan het lokaal 

werkloosheidsbureau van de RVA, met bewijs te voldoen aan de voorwaarden, zoals 

voorzien in artikel 77/1 WAO; 

• de dag van de bovenvermelde kennisgeving aan de RVA, diezelfde kennisgeving ook 

meedelen aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging; 

• de werknemers informeren over de invoering van de regeling economische werkloosheid 

en van de uitvoeringsmodaliteiten ervan, hetzij via aanplakking in de lokalen van de 

onderneming, hetzij via een schriftelijke mededeling aan elke werknemer van wie de 

uitvoering van het contract wordt geschorst, ten minste zeven dagen op voorhand, de dag 

van kennisgeving niet begrepen; 

• de werknemers op elektronische wijze de mededeling van de aanplakking of de individuele 

mededeling verzenden, op dezelfde dag van de aanplakking of individuele mededeling aan 

de RVA; 

• op de dag van aanplakking of schriftelijke mededeling aan elke bediende, de 

ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging, de economische 

oorzaken meedelen die de invoering van een dergelijke regeling rechtvaardigen. 

 

5 Wat kunnen ondernemingen doen met deze 

aanvullende cao? 

De onderneming in moeilijkheden kan op basis van deze cao: 

• ofwel de arbeidsovereenkomst van de bedienden volledig opschorten (maximale duur van 

16 weken/jaar); 

• of een regeling inzake arbeidstijdverkorting in te voeren voor bedienden die ten minste 

twee dagen per week werken (maximale duur van 26 weken/jaar). 

 

 

11 Voor de naleving van de informatieoverleg- en/of overlegprocedures wordt verwezen naar de artikelen 

77/3, lid 3 en 77/4 WAO, en naar cao nr. 9 van 9 maart 1972 en cao nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende 

de procedure voor het informeren en raadplegen van werknemersvertegenwoordigers in verband met 

collectief ontslag. 
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6 Welk loonsupplement is van toepassing? 

Cao nr. 147 voorziet in een toeslag ten laste van de werkgever van 5 euro per dag werkloosheid.12 

Deze toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen (voor zover men aldus niet meer zou ontvangen dan 

bij tewerkstelling) maar wel onderworpen aan fiscale voorheffing van 26,75%. 

Als de arbeiders van een paritair comité waaronder de onderneming ressorteert en waarop het 

systeem van economische werkloosheid van toepassing is, beschikken over een minimum bedrag 

hoger dan 5 euro, is dat bedrag van toepassing.  

Indien een onderneming eveneens arbeiders tewerkstelt op wie een regeling van economische 

werkloosheid van toepassing is en die een toeslag genieten waarvan het minimumbedrag hoger is 

dan 5 euro, dan is dat bedrag van toepassing. 

 

7 Wanneer is deze cao geldig? 

Deze aanvullende cao treedt in werking op 18 maart 2020 en treedt buiten werking op 30 juni 

2020. Ze is van toepassing op de regelingen van volledige of gedeeltelijke schorsing waarvan de 

begin- en einddatum gedurende de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

vallen. 

De geldigheidsduur van de cao kan na de evaluatie ervan door de sociale partners in de Nationale 

Arbeidsraad, rekening houdend met de politieke, gezondheids- en economische situatie, verlengd 

worden. De sociale partners maken deze evaluatie uiterlijk begin mei 2020. 

 

8 Nuttige informatie 

Infobladen E54 en E55 van de RVA omtrent economische werkloosheid. Noteer ook het 

registratienummer nr. 157782/CO/300 van de cao nr. 147. Dit nummer is te gebruiken bij 

verschillende aanvragen. 

 

12 Bij overmacht daarentegen heeft de regering beslist om alle werknemers bovenop de uitkering tijdelijke 

werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70%, een aanvullende vergoeding 

van 5,63 euro/dag te betalen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen door de RVA. Volgens onze 

laatste informatie is ook op dit supplement de bedrijfsvoorheffing van 26,75% verschuldigd. Er is geen 

enkele bepaling die de cumul met eventueel door de werkgever te betalen toeslagen verbiedt. Het halve 

bedrag van de toeslag is 2,82 euro. Die toeslag wordt voor een vrijwillig deeltijdse bepaald door het 

aantal halve uitkeringen dat betrokkene geniet te vermenigvuldigen met 2,82. Het aantal halve 

uitkeringen per maand wordt verkregen door de formule (P x 12) / S (waarbij P het aantal uren tijdelijke 

werkloosheid is en S het aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in 

dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer). 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e54
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e55

