RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK OP GROND VAN ECONOMISCHE OORZAKEN
OVERGANGSSTELSEL GELDIG VAN 01.09.2020 TOT 31.12.2020
Artikel 14 van het koninklijk besluit nr.46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5,§1,5°van de wet van 27 maart 2020
die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (BS 01.07.2020).
Indien u niet meer in de situatie verkeert om een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona, kunt u gebruik maken van
het overgangsstelsel op voorwaarde dat:
• het gebruik van dit overgangsstelsel voorzien is in een cao of een ondernemingsplan (zie RUBRIEK II);
• u als onderneming een substantiële daling van de omzet of productie van minimum 10% kan aantonen (zie RUBRIEK III);
• u zich ertoe verbindt om de bedienden waarvoor het overgangsstelsel schorsing bedienden wordt ingevoerd, 2 vormingsdagen per maand aan te bieden (zie
RUBRIEK IV).
Met dit FORMULIER C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL kan de werkgever die dit stelsel wil invoeren aan de RVA, aantonen dat hij aan voormelde voorwaarden voldoet.
De werkgever vult het formulier in en stuurt het BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het
ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd, TEN MINSTE 14 DAGEN VÓÓR DE EERSTE MEDEDELING "SCHORSING BEDIENDEN WEGENS
WERKGEBREK"*.
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 op de website www.rva.be.
*

Naast uw aangetekend schrijven, kunt u, om de behandeling van uw aanvraag te bespoedigen, het behoorlijk ingevulde formulier eveneens via mail versturen
naar de dienst “tijdelijke werkloosheid” van het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA: 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).

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 - KADER WAARBINNEN DE SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK WORDT INGEVOERD
De hieronder vermelde cao of het ondernemingsplan voorziet de mogelijkheid tot invoering van een SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK.
Toepasselijk kader :

 cao nr. 147 (enkel van toepassing indien deze cao wordt verlengd tot 31.12.2020)
 sectorale cao neergelegd op de griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen op __ __ / __ __ / __ __ __ __
met een geldigheidsduur van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met __ __ / __ __ / __ __ __ __

 ondernemings-cao neergelegd op de griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen op __ __ / __ __ / __ __ __ __.
met een geldigheidsduur van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met __ __ / __ __ / __ __ __ __.

 ondernemingsplan neergelegd op de griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen op __ __ / __ __ / __ __ __ __ met een duur
van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met __ __ / __ __ / __ __ __ __
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RUBRIEK III - BEWIJS VAN DE SUBSTANTIELE DALING VAN DE OMZET OF DE PRODUCTIE
REFERTEDATUM : __ __ / __ __ / __ __ __ __ (voorziene datum van de 1ste mededeling voor schorsing bedienden wegens werkgebrek, deze moet ten minste
14 dagen gelegen zijn na de verzending bij aangetekend schrijven van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aan de RVA).

Kruis aan aan welke voorwaarden u voldoet:

 A. Minstens 10% DALING VAN DE OMZET
 A1 Refertekwartaal = laatst ingediende kwartaal voorafgaand aan de refertedatum
Refertekwartaal .................................................................................................

 Corresponderend kwartaal in 2019 .....................................................................................

[(00 + 01 + 02 + 03 + 44 + 45 + 46 + 47) – (48 + 49) =

0,9 * [(00 + 01 + 02 + 03 + 44 + 45 + 46 + 47) – (48 + 49)] =

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

€

<

[0,9 * (

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

€)] = ......................................................................................... €

Bewijs de daling van de omzet aan de hand van voormelde codes van de btw-aangifte.

 B. Minstens 10% DALING VAN DE PRODUCTIE in het kwartaal voorafgaand aan de refertedatum tegenover het corresponderende kwartaal

van 2019
De daling van de productie van minstens 10% moet betrekking hebben op de volledige productie van de onderneming, bekomen door een weging in
functie van de belangrijkheid van de diverse producten in het productieproces en aanleiding geven tot een daaraan equivalente gerelateerde daling aan
productieve arbeidsuren.

U hoeft geen stukken (bijvoorbeeld BTW-aangifte) aan dit formulier toe te voegen. U moet deze wel ter beschikking houden van de RVA, die deze kan opvragen
en controleren.

RUBRIEK IV – VERKLARING BETREFFENDE HET AANBOD VAN OPLEIDINGSDAGEN
Ik verbind mij ertoe aan de werknemers waarvoor ik het overgangsstelsel schorsing bedienden invoer, 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is.

Datum __ __ / __ __ / __ __ __ __

naam en handtekening van de werkgever of van zijn gemachtigde
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