RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA
VERLENGING VAN 01.09.2020 TOT EN MET 31.12.2020 VAN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN ONDERNEMINGEN EN SECTOREN
Koninklijk besluit van 15.07.2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op het vlak van werkloosheid in
het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 17.07.2020).
De verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is slechts mogelijk indien u :
•
ofwel behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is en die voorkomt op de lijst bepaald door de minister van Werk (zie rubriek II en de lijst in bijlage);
•
ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 aantoont dat u minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid omwille van werkgebrek wegens
economische oorzaken of wegens overmacht corona kent (zie rubriek III).
Met het FORMULIER C106A-CORONA-HGO kan de werkgever die verder gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht
corona, aan de RVA aantonen dat hij aan een van voormelde voorwaarden voldoet. De werkgever vult het formulier in en stuurt het via elektronische weg naar de
dienst “tijdelijke werkloosheid” van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is
gevestigd: tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be. (Vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau. U vindt dit bureau op www.rva.be; bv. voor het bureau van
Brussel: tijdelijkewerkloosheid.brussel@rvaonem.fgov.be)

Voor meer inlichtingen lees het infoblad nr. E2 “Tijdelijke werkloosheid COVID-19 -overgangsmaatregel”. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van
de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

RUBRIEK I – GEGEVENS WERKGEVER
Naam, juridische vorm:

...................................................................................................................................................................

Adres van de maatschappelijke zetel:
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer

⎯ ⎯ ⎯ ⎯

⎯ ⎯ ⎯

Inschrijvingsnummer RSZ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

⎯ ⎯ ⎯

Nr. van het (de) bevoegde paritaire comité(s) voor bedienden

⎯ ⎯

(1):

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
Nr. van het (de) bevoegde paritaire comité(s) voor arbeiders (1):
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
(1) PC's die betrekking hebben op de werknemers die vallen onder toepassing van de cao of het ondernemingsplan.
Contactpersoon: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel-nr.:

.........................................................................

fax-nr.:

...........................................................................

e-mail:

....................................................................................................................................................................................

RUBRIEK II - IN TE VULLEN INDIEN U ERKEND WIL WORDEN ALS EEN ONDERNEMING DIE BEHOORT TOT EEN UITZONDERLIJK
HARD GETROFFEN SECTOR DIE VOORKOMT OP DE LIJST BEPAALD DOOR DE MINISTER VAN WERK (ZIE LIJST ALS BIJLAGE)
Opmerking : Indien uw werknemers vallen onder het PC nr. 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329, of 333 bent u automatisch erkend als onderneming behorend tot
een uitzonderlijk hard getroffen sector en hoeft u dit formulier niet in te dienen bij de RVA.
Indien u niet behoort tot een van de hierboven, in de opmerking, vermelde PC’s, antwoord dan op onderstaande vragen:
Voldoet u aan de voorwaarden van RUBRIEK III?
 Ja. Ga naar RUBRIEK III en vul de gevraagde gegevens in.
 Neen. Antwoord dan op de onderstaande vragen:
Behoren uw werknemers tot het PC nr. 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315 en zijn er
werknemers die de specifieke activiteit uitoefenen vermeld in de kolom ‘Beperkingen’ van de lijst?
 Ja. Vermeld het nummer van het paritair comité: ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
Vermeld hierna de werknemers behorend tot dit paritair comité (inclusief uitzendkrachten vallend onder het paritair comité 322) die deze specifieke activiteit vermeld
op de de lijst van de uitzonderlijk hard getroffen sectoren uitoefenen (u kunt ook een lijst die de identiteit van de werknemers vermeldt bij dit formulier voegen)
Rijksregisternummer

Naam

Voornaam

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ / ⎯ ⎯ ⎯ . ⎯ ⎯

..........................................................................

...........................................

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ / ⎯ ⎯ ⎯ . ⎯ ⎯

..........................................................................

...........................................

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ / ⎯ ⎯ ⎯ . ⎯ ⎯

..........................................................................

...........................................

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ / ⎯ ⎯ ⎯ . ⎯ ⎯

..........................................................................

...........................................

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ / ⎯ ⎯ ⎯ . ⎯ ⎯

..........................................................................

...........................................
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 Neen. U voldoet niet aan de voorwaarden om verder een beroep te doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona

overmacht. De gewone procedures zijn vanaf 01.09.2020 op u van toepassing. U kunt voor uw bedienden eventueel een FORMULIER C106A of
C106A-OVERGANGSSTELSEL indienen om na te laten gaan of u aan de voorwaarden voldoet om voor deze bedienden de arbeidsovereenkomst te
kunnen schorsen omwille van economische redenen.

RUBRIEK III - IN TE VULLEN INDIEN U WILT WORDEN ERKEND ALS UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN ONDERNEMING
Vul onderstaande gegevens in indien u als onderneming minstens 20 % DAGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA OF
WEGENS WERKGEBREK OM ECONOMISCHE OORZAKEN kunt aantonen volgens onderstaande tabel:
Betrokken kwartaal

Globaal aantal aan de RSZ aan te geven dagen voor
arbeiders en bedienden (1)

02/2020

0,2 * (............................... dagen) = .........................................

(1)

(2)

Aantal aan de RSZ aan te geven dagen tijdelijke
werkloosheid wegens economische oorzaken en wegens
overmacht corona (2)

<

.....................................

dagen

DMFA-dagen code 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74 ,75, 76 en 77
DMFA-dagen code 71, 76 en 77

Kruis aan wat op u van toepassing is:

 De hierboven vermelde gegevens corresponderen met de ingediende RSZ-aangifte voor de onderneming
 De hierboven vermelde gegevens zijn een voorafspiegeling van de RSZ-aangifte voor de onderneming.
U hoeft geen stukken aan dit formulier toe te voegen. De RVA kan de gegevens van deze aangifte bij de RSZ opvragen en controleren.

Voor uitleg omtrent de DMFA-codes, zie www.socialezekerheid.be > werkgevers > DMFA > Administratieve instructies RSZ > Het invullen van de
DMFA: Richtlijnen om de aangifte in te vullen > Aangifte van prestaties > Codering arbeidstijdgegevens.
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is.

Datum __ __ / __ __ / __ __ __ __

naam en handtekening van de werkgever of van zijn gemachtigde

stempel
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Bijlage van het formulier C106A-CORONA-HGO
LIJST VAN DE UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN SECTOREN
De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de sector van toerisme,
de eventsector en de sector van de luchtvaart, en de ondernemingen bedoeld in artikel 6 van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
Voor de private sector, worden bovenstaande
Beperkingen
sectoren vertaald naar de volgende paritaire
comités:
100
Aanvullend Paritair Comité voor de
Beperkt tot activiteiten die verband houden met de
werklieden
organisatie van evenementen en kermissen en tot
de reisbureaus en touroperators
109
Paritair Comité voor het kleding- en
Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
confectiebedrijf
111
Paritair Comité voor de metaal-, machineBeperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en
en elektrische bouw
het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor
het vervoer van personen en constructie en
montage in functie van podiumbouw
126
Paritair Comité voor de stoffering en de
Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van
houtbewerking
materieel voor het inrichten van beurzen,
tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen,
het verhuren en het plaatsen van stands, decors,
tribunes; het verhuren van ruimten voor
tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al
dan niet bestendig uitstallen van koopwaar,
manifestaties van welke aard ook; het inrichten van
stands, tentoonstellingen, beurzen
Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische
139
Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en
Beperkt tot touringcars
autocars
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's
140.04 Paritair Subcomité voor de
Beperkt tot activiteiten die verband houden met het
grondafhandeling op luchthavens
luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens:
Beperkt tot het plaatsen van geluids- en
installatie en distributie
beeldinstallaties in het kader van de organisatie van
evenementen
200
Aanvullend Paritair Comité voor de
Beperkt tot activiteiten die verband houden met de
bedienden
organisatie van evenementen en kermissen; tot de
reisbureaus en touroperators; tot het weg- en
spoorvervoer van personen
209
Paritair Comité voor de bedienden der
Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en
metaalfabrikatennijverheid
het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor
het vervoer van personen
215
Paritair Comité voor de bedienden van het
Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
kleding- en confectiebedrijf
226
Paritair Comité voor de bedienden uit de
Beperkt tot activiteiten die verband houden met het
internationale handel, het vervoer en de
luchtvervoer van personen
logistiek
227
Paritair Comité voor de audiovisuele sector
302
Paritair Comité voor het hotelbedrijf
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van
bioscoopzalen
304
Paritair Comité voor het
vermakelijkheidsbedrijf
314
Paritair Comité voor het kappersbedrijf en
Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s,
de schoonheidszorgen
stoomcabines en hamams
315
Paritair Comité voor de handelsluchtvaart en
Beperkt tot activiteiten die verband houden met het
haar subcomités
luchtvervoer van personen
329
Paritair Comité voor de socioculturele sector
333
Paritair Comité voor toeristische attracties
p
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