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Ministerraad 11 April  2020 
 
De ministerraad heeft een aantal extra maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven in 
kritische en essentiële sectoren. Onder de “kritieke sectoren” vallen de sectoren die opgenomen zijn 
in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020. Het gaat hier onder meer over het PC 140 vervoer en 
logistiek (waaronder pc 140.03 en pc 140.04) en het PC 226 internationale handel-vervoer en logistiek. 
Met “vitale sectoren” worden de ondernemingen die ressorteren de landbouw, tuinbouw en bosbouw 
bedoeld. 
 
De voorstellen dienen nog verder uitgewerkt te worden en een wetgevend kader dient nog te worden 
opgesteld. De onderstaande maatregelen zijn dus nog onder voorbehoud. 
 

- Vrijwillige overuren 

De regering zou aan werknemers tewerkgesteld in ondernemingen die tot een kritieke sector behoren, 
120 bijkomende vrijwillige overuren willen toekennen in periode van 1 april tot 30 juni 2020. Voor deze 
120 bijkomende uren is geen overloon verschuldigd, moet geen inhaalrust worden toegekend en geldt 
een sociale en fiscale vrijstelling. Het maximum van de te presteren vrijwillige overuren  samen met 
het bestaande krediet van vrijwillige overuren zou 220 uren bedragen. 
 
Deze bijkomende vrijwillige overuren worden niet meegeteld met de interne grens. De 
maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week moeten wel worden nageleefd. Het stelsel 
van vrijwillige overuren is daarom vooral interessant voor werknemers in onze sector die 
tewerkgesteld worden in een klassiek arbeidsregime. Ten slotte is het ook nodig dat een overeenkomst 
wordt afgesloten met elke werknemer afzonderlijk om de vrijwillige overuren te kunnen presteren. 
 

- Korte opeenvolgende contracten in kritieke sectoren 

De regering wenst tijdelijk de mogelijkheid tot het sluiten van opeenvolgende contracten van bepaalde 
duur te versoepelen. Normaal worden opeenvolgende contracten van bepaalde duur beschouwd als 
een overeenkomst van onbepaalde duur. Hier bestaan maar een beperkt aantal strikte uitzonderingen 
op. 
De versoepeling zou gelden voor drie maanden. Gedurende deze periode zouden opeenvolgende 
contracten van bepaalde duur gesloten kunnen worden zonder dat het vermoeden zou gelden dat 
deze opeenvolgende overeenkomsten een contract zouden vormen van onbepaalde duur. De 
contracten zouden elk wel een minimumduur moeten hebben van 7 dagen. 
 
-Terbeschikkingstelling van werknemers bij de kritieke sectoren 
 
Terbeschikkingstelling of het uitlenen van personeel is in principe verboden. Op dit verbod bestaan 
uitzonderingen zoals bv. uitzendarbeid. De regering voorziet voor een periode van 3 maanden een 
versoepeling op dit verbod. Elke werkgever zou zijn eigen vaste werknemers ter beschikking kunnen 
stellen aan een gebruiker uit een kritieke sector. De werknemers die ter beschikking gesteld worden 
moeten wel voor 10 april 2020 in dienst zijn bij hun werkgever. Voorafgaande toestemming van de 
vakbond of sociale inspectie is niet nodig. Er dient voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een 
schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld tussen de uitlener, de gebruiker en de werknemer met 
daarin een omschrijving van de modaliteiten van de terbeschikkingstelling. Het loon van de 
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terbeschikkinggestelde werknemers moet gelijk zijn aan het loon van de werknemers tewerkgesteld in 
dezelfde functie als bij de gebruiker. 
 

- Versoepeling studentenarbeid 

Voor de uren die studenten presteren in de loop van het tweede kwartaal van 2020 voorziet de 
regering dat deze niet zullen aangerekend worden op het contingent van 475 uren dat studenten 
jaarlijks kunnen presteren aan een gunstig socialezekerheidstarief. 
 
 
- Asielzoekers in kritieke sectoren 
 
Asielzoekers mogen normaal pas na een wachtperiode van 4 maanden na hun verzoek tot asiel 
werken. Die voorwaarde vervalt nu, als hun asielaanvraag ten laatste op 18 maart 2020 
geregistreerd werd. 
 
Asielzoekers met een geldig verblijf mogen werken in de kritieke sectoren. De werkgever moet 
wel zorgen voor een opvangplaats. Zo wordt het aantal verplaatsingen strikt beperkt. De 
uitzondering geldt enkel tussen 1 april en 30 juni 2020. 
 
 

- Andere maatregelen 

Er werden nog andere maatregelen besproken in de ministerraad zoals de mogelijkheid tot cumuleren 
van 75 % van de werkloosheidsuitkering en loon voor werknemers die tijdelijk werkloos werden 
gesteld door hun eigen werkgever en tijdens hun werkloosheid werken in één van de vitale sectoren. 
(tuin-land en bosbouw) en de tijdelijke stopzetting van de degressiviteit van 
werkloosheidsuitekeringen bij volledige werkloosheid. 
 
 
 
 


